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Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo sala 11, Bairro Centro – 

Urussanga/SC            CEP: 88.840-000 – Fone/Fax: (0**48) 3465-0306 / 3465-3948 

CNPJ: 04.572.787/0001-17 

 

 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/CIRSURES/2020 

 

 

O Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (CIRSURES) torna público, para conhecimento 

dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Resolução nº 18/2020, reunir-se-ão no dia, 

hora e local designados neste Edital, na sala de licitações, onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo de licitação "MENOR PREÇO POR ITEM". O certame licitatório reger-se-á pelas 

disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, e quaisquer outros dispositivos que venham a substituí-las, alterá-las ou 

completá-las, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 

 

a) Os envelopes contendo as propostas de preços e habilitações serão recebidas pelo Pregoeiro, no setor de licitações do 

CIRSURES, localizada na Rua Vidal Ramos n.º 170, sala nº 7, Urussanga – SC, somente em dias úteis. Não haverá 

atendimento aos Sábados, Domingos e feriados. 

 

b) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento 

na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, 

independentemente de nova comunicação. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de prestação de serviço de locação de caminhão truck basculante, ano/modelo de fabricação igual ou 

posterior ao ano de 2006, com caçamba de, no mínimo, 2,30 metros de largura e 4,70 metros de comprimento e com 

capacidade de carga para 13,5 (treze toneladas e meia), em perfeito estado de operacionalização, com fornecimento de 

mão de obra de motorista, e exercício de até 12 (doze) meses, obedecendo as especificações técnicas e determinações 

previstas no termo de referência, minuta contratual e demais documentos anexos.  

1.2. O caminhão será utilizado com a finalidade de realizar o transporte do equipamento “espargidor” e demais materiais 

de uso geral de propriedade do CIRSURES, durante a execução da atividade de aplicação de massa asfáltica realizada 

pelo Consórcio Público. 

1.3. O caminhão será utilizado em toda área de atuação do CIRSURES, correspondente ao perímetro geográfico dos sete 

Municípios que integram este Consórcio Público (Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, 

Treviso e Urussanga) e que seja possível a aplicação de massa asfáltica; 

1.4. O caminhão disponibilizado deverá permanecer na garagem da usina de asfalto do CIRSURES (localizada na 

Rodovia Municipal UR 06, Bairro Rio Carvão, Município de Urussanga/SC, CEP 88.840-000, coordenadas 

28°29"54,08"S e 49°22"10,45"O), à disposição do Consórcio Público, durante todo o período de locação, local este que 

será o ponto de partida e chegada para contagem da quilometragem da prestação dos serviços; 

1.5. Todos os custos necessários à prestação do serviço de locação (inclusive combustível, motorista), serão devidos pela 

licitante vencedora, obedecendo as determinações deste edital e seus anexos. 

 

2 - DA ABERTURA 

 

2.1 - Os envelopes para o objeto da presente Licitação, Envelope nº 01 (proposta de Preços), Envelope Nº 02 

(documentos de habilitação), documentos de credenciamento e declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 08 de julho de 2020, mediante Protocolo no Setor de 

Licitações, localizado no Centro Profissional Executivo, Rua Vidal Ramos, n.º 170, sala nº 7, Urussanga - SC. 

 

2.2 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, às 09h15min do dia 08 de 

julho 2020, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
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2.2.1 - Os representantes credenciados deverão se apresentar ao Pregoeiro na sessão, munidos de documento de 

identidade para sua identificação junto aos documentos de credenciamento, de posse do pregoeiro. 

 

LOCAL: Setor de licitações no Centro Profissional Executivo, Rua Vidal Ramos, n.º 170, sala nº 7, Urussanga – 

SC, CEP 88.840-000. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, 

que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

3.2. Não será admitida a participação de: 

3.2.1. Empresas em Consórcio;  
3.2.2. Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em 

dissolução e liquidação;  
3.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

CIRSURES ou qualquer dos municípios participantes deste consórcio, durante o prazo estabelecido para a penalidade; 

3.2.4. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e 

federais;  
3.2.5. Empresas cujos diretores, gerentes ou sócios sejam servidores ou dirigentes da administração nos municípios 

consorciados, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação, Pregoeiro(s) ou Equipe(s) de Apoio. 

3.2.6. Empresas que estejam cadastradas no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS 

(CEIS), com processo ainda em validade na data de abertura deste certame. 

3.3. Os envelopes devem ser timbrados ou, na falta de timbre, deverá constar carimbo ou descrição da razão social da 

licitante e do nº do CNPJ. 

3.4. Sob pena de inabilitação, toda documentação tem que estar no nome da empresa licitante e conter o respectivo 

CNPJ. 

3.5. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste Edital e em seus 

anexos. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

4.1. A proponente deverá entregar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a indicação do 

representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente. 

4.2. O credenciamento (modelo anexo) far-se-á por meio de: 

a) Instrumento público de procuração, documento de identificação do representante com foto (este último o pregoeiro 

poderá fazer a cópia do original no ato do credenciamento), acompanhado de cópia AUTENTICADA por cartório 

competente do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou poderá o referido Contrato ser extraído do site da Junta 

Comercial  (devendo ser possível sua autenticação no referido site do órgão) ou ainda apresentar cópia simples, desde 

que esteja acompanhado do original, para autenticação; 

b) Instrumento particular (modelo anexo) com firma reconhecida (exceto se o representante na sessão for sócio administrador 

da empresa), acompanhado de cópia AUTENTICADA por cartório competente do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social ou poderá o referido Contrato ser extraído do site da Junta Comercial (devendo ser possível sua autenticação no 

referido site do órgão) ou ainda apresentar cópia simples, desde que esteja acompanhado do original, para autenticação e 

documento de identificação do representante, com foto(este último o pregoeiro poderá fazer a cópia do original no 

momento do credenciamento); ou 

c) Em sendo sócio administrador, proprietário individual, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

a cópia AUTENTICADA por cartório competente do respectivo Estatuto ou Contrato Social, ou poderá o referido Contrato ser 

extraído do site da Junta Comercial (devendo ser possível sua autenticação no referido site do órgão) ou ainda apresentar cópia 

simples, desde que esteja acompanhado do original, para autenticação no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto (este último o pregoeiro 

poderá fazer a cópia do original no momento do credenciamento). 

 

4.3. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação (em original ou por processo de cópia autenticada 

por cartório competente ou por servidor do CIRSURES): 

  
a) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes Declaração para Habilitação, dando ciência 
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de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – (Anexo ao Edital). 

a.1) Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior a mesma poderá ser preenchida na própria Sessão 

Pública, em formulário que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro, o qual será assinado por pessoa presente com poderes para 

tal, ou, ainda poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de representante presente antes do início dos 

trabalhos de abertura dos envelopes. 

4.4. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  
4.4.1. A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for de interesse da licitante), 

na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC), sob pena de ser desconsiderada 

tal condição. Nenhuma outra certidão será aceita em substituição à esta. 

4.4.1.1 A ausência do documento citado em 4.4.1, não implicará na inabilitação da licitante, apenas esta não terá 

tratamento diferenciado de acordo com a LC 123/2006.  
4.4.1.2. Será considerado vigente o documento do item 4.4.1 que for emitido no período máximo de 90 dias que 

antecede este processo licitatório para que seja possível validar a mesma no site de origem.  
4.4.1.3. Os microempreendedores individuais poderão comprovar sua condição através do “Certificado de Condição de 

Microempreendedor Individual” que pode ser obtido no Portal do Empreendedor – MEI no site: 

www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmeiemitido no exercício corrente. 

4.5. A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão deverá encaminhar o documento solicitado no item 

4.3, documento descrito no item 4.2 e, se for de seu interesse, o item 4.4, fora dos envelopes ou em um terceiro envelope, 

contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – Documentos de credenciamento.  

4.5.1. O não atendimento implicará na não aceitação dos demais envelopes para o certame, implicando em imediata 

exclusão do licitante, sendo isto constado em ata e anexado ao processo licitatório. 

4.6. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que 

devidamente credenciados. 

4.7. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e 

a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, mesmo que seja durante a sessão. 

4.9.  Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

4.10. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos impossibilitará o 

credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao certame pela pessoa que não o obteve. 

4.11 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, 

restando à Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

4.12 - O credenciamento deverá ser apresentado FORA dos envelopes n.º 1 (PROPOSTA) e n.º 2 

(HABILITAÇÃO). 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, os quais, que 

passamos a chamar de ENVELOPE Nº 1, ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS", e o ENVELOPE Nº 2, ou 

"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", no local, data e horário indicados neste Edital, devendo estar identificados 

conforme abaixo: 

 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

 

 

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo, sala nº 7, bairro Centro, Urussanga/SC 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................................... 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ....................................... 

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

 

II - envelope contendo os documentos relativos à Habilitação 

 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei
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ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo, sala nº 7, bairro Centro, Urussanga/SC 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ................................... 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ....................................... 

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

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 1) 

 

6.1. A proposta deverá ser entregue em apenas uma via (modelo Anexo), sem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões 

que afetem sua compreensão, contendo no mínimo as seguintes informações: 

a) Identificação da licitante, a modalidade e o número desta licitação, o nome completo e a assinatura do responsável 

legal da licitante;  
b) A descrição do item, a discriminação do preço de locação mensal fixo, preço máximo unitário pelo quilômetro 

rodado, com até duas casas decimais, o qual será considerado completo e abrangerá todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, lucros, seguros em geral, infortúnio de 

trabalho, mão-de-obra, fretes, carga e descarga, combustível, manutenções, equipamentos, máquinas e ferramentas 

normais e especiais, carga e descarga, motorista e sua remuneração, pagamentos previdenciários e trabalhistas, seguro 

total do veículo, e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital;  
c) Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias, sendo este considerado em caso de omissão. 

d) Declaração formal indicando o objeto, modelo, marca e ano do veículo, conforme ANEXO VII. 
6.2 - Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, 
ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto do Edital, será considerado o primeiro. 
6.3 - Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.4 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou 
qualquer outra condição não prevista no Edital. 
6.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as 
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 
mencionada no preâmbulo deste Edital. 
6.6 - As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação. 
6.7. A Licitante não poderá extrapolar em sua proposta comercial o valor de cada item limitado neste edital, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2) E DAS DISPOSIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será responsável pela execução do 

contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão 

social, porém CNPJ e endereço diversos quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz. O licitante 

deverá apresentar os documentos a seguir descritos em única via: 

7.1.1 - Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos impeditivos para a sua 

habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, conforme modelo 

(anexo III). 

7.1.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade 

com a Lei nº 9.854/99, conforme modelo (anexo IV). 

 

7.1.3 - Relativos à Habilitação Jurídica: 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; e, 

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 atividade assim o exigir. 

 

7.1.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, que abrange 

inclusive as contribuições previdenciárias (INSS) previstas na Lei Federal nº 8.212/1991, ou Certidão Conjunta Positiva 

com efeito negativo; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda 

onde está sediada a licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município, do 

domicilio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de 

maio de 1943. (incluído pela Lei nº 12.440 de 2011) (Vigência). 

 

7.1.5 – Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de que possui em seu quadro pessoal motorista (s) legalmente habilitado (s) para condução do veículo 

locado;  

b) Atestado (s) ou certidão (ões) passado (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, declarando que a 

empresa proponente forneceu ou está fornecendo a contento, especificamente, o(s) mesmo(s) material(ais) que irá 

participar deste certame licitatório. 

 

7.1.6- Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

7.1.6.1 – Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data fixada para entrega dos documentos 

ou com prazo de validade expresso. 

7.2 - Disposições Gerais da Habilitação 

7.2.1 - Todas as Certidões e Provas, devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das 

propostas. 

7.2.2 - Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e correta e contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital de Licitação e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

7.2.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

7.2.4 - O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação deverá demonstrar 

esta situação, juntando o respectivo comprovante. 

7.2.5 - Caso a licitante já tenha apresentado algum dos documentos exigidos no item 7 e subitens, em conformidade, no 

ato do credenciamento, não se faz necessário a sua apresentação no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

 

 

8 - DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 

 

8.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal 10.520, de 17/07/2002 e suas alterações 

posteriores, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, LC 123/2006, em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado. 

8.2. No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sala 

própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como adiante indicado:  
8.2.1. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que 

possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

8.2.2. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no 

certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido. 

8.3. Abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os envelopes até o dia e 

horário indicado no Edital.  
8.3.1. Os presentes, o pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão os documentos contidos no certame. O Pregoeiro 

procederá à verificação do conteúdo do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital, 

devendo observar o cumprimento do item 6. 

8.3.2. Após o lançamento no sistema dos valores da proposta dos licitantes será verificado o cumprimento de todas 

quanto ao exigido neste instrumento para o envelope nº 01 e verificada aquelas que irão para a etapa de lances.   
8.3.3. O Pregoeiro anunciará então o valor da proposta de Menor Preço por item apresentado na proposta original e as 

proponentes classificadas de acordo com a legislação 10.520/2002.  
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8.3.4 Às proponentes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.  
8.3.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem 

decrescente de preços. 

8.3.6. Fica a critério do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, 

inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).  
8.3.7. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.  
8.3.8. Dos lances ofertados não caberá retratação.  
8.3.9. O proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, ou tiver se ausentado da 

sala sem motivo de força maior, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela 

mesma, para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.10. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços 

apresentados. 

8.4. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte licitante (a qual tenha comprovado tal condição ainda na fase do credenciamento), o 

Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação, e caso a habilitação fiscal não estiver regular, o mesmo intimará a 

licitante para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período (LC 147/2014), proceder a 

regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa.  

8.4.1. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas, 

na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal, que 

prevê o empate fictício com valor em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.  
8.5.1. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:  
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade 

fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da letra “a” deste item, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
d) O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006).  
e) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
f) Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresas   de 

Pequeno Porte.  
8.4.2. Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a mesma será 

declarada vencedora do certame.  
8.4.3. Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a penalidade cabível, e retomando a 

licitação na forma do item 8.5 ou 8.6.    
8.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

proposta da primeira classificada por item, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.  
8.5.1. Será desclassificada a proponente que, além de outros apontamentos constantes neste edital:  
a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;  
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes;  
c) apresentar preços com valor excessivo ou com preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços 

praticados no mercado da região.  
8.5.2 Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante deva fazer prova de 

que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação 

(documentos, notas fiscais, recibos, etc.) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 

48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
8.5.3. Sendo aceitáveis as propostas de menor preço por item, serão abertos os envelopes contendo a Documentação de 



 7 

Habilitação das licitantes vencedoras para o certame, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas 

exigências constantes neste Edital. 

8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.7. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento quando a 

vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:  
a) Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das 

exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em 

relação a estas exigências;  
b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:  
b.1. O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou  
b.2. O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em 

relação àquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
8.7.1. Ocorrendo a situação estabelecida no subitem b.2 acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não 

vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em 

caso de ser declarada vencedora do certame. 

8.8. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, proporcionando a seguir, a 

oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta 

manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando este fato 

em ata.  Caso haja a intenção manifestada, ficarão as licitantes que manifestaram tal intenção, intimadas para, querendo, se 

manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente 

para juntada de memoriais - razões de recursos do recorrente - art. 4º XVIII, da lei 10.520/2002, (3 dias consecutivos).  
8.8.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de 

recorrer. 

8.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.10. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

8.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

8.12. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão 

em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados por trinta dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo 

esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por 

irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. 

9.1.1 - Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

9.1.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório ao menos 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.1.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, se 

necessário. 

9.2 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando 

sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. As razões e as contrarrazões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 

9.2.1 - A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega das razões 

de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.2.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.2.3 - Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

9.3 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro do 
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Cirsures, em dias úteis, no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, a qual 

deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.4 - É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o 

procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, 

arquivar sumariamente os expedientes. 

9.5- O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 -Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações, do 

Consórcio Cirsures. 

9.7 -Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de 

contrarrazões intempestivamente apresentadas. 

 

10 - DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e 

encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua homologação. 

10.2 - Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e a homologação do processo efetuada 

pela Autoridade competente, somente após apreciação pelo pregoeiro sobre o mesmo. 

 
11 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
11.1. Será firmado contrato (minuta anexa ao Edital), o qual faz parte integrante da presente Licitação, cujas cláusulas e 
condições são reguladas pela Lei nº 10.520.2002 e 8.666/93 e alterações subsequentes;  
11.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de 
base para o julgamento deste Edital de Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus 
anexos, independentemente de transcrição;  
11.3. A Administração, convocará a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
do recebimento de convocação, que se dará durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes;  
11.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o "Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere à Lei nº. 8.666/93 e alterações 
subsequentes;  
11.5.  É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o "Contrato" no prazo e condições estabelecidos, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar o presente Edital de Licitação independente da 
cominação prevista no artigo 81, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes;  
11.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;  
11.7. No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá providenciar novas certidões de regularidade caso a (s)  
apresentada  (s)  já  esteja  vencida  (s)  na  época  da  assinatura  deste,  sendo  que,  diante  da  não regularização  dentro  do  
prazo  máximo  dado  para  assinatura  do  contrato  dos  referidos  documentos  vencidos, poderá o CIRSURES convocar 
outra licitante, observada a ordem de classificação das  propostas, para celebrar o contrato, sem prejuízo das sanções 
cabíveis para a ex-vencedora do certame.  
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1 - A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documento 
equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais. 
12.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, à 
licitante adjudicada que descumprir as condições do contrato poderá ser imposta pelo CIRSURES, garantida a previa defesa, 
contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

12.2.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada 

ou desinteresse para assinatura do contrato; 

12.2.2. Multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para início 

da prestação dos serviços; 

12.2.3. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisão motivada pela 

contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo). 

12.2.4. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver 
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descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta a 

execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas; 

12.2.5. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do contrato pela inexecução parcial e na 

ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total; 

12.2.6. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do órgão competente do CIRSURES 

quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e 

quando a administração ou a fiscalização for erroneamente informada; 

12.2.7. Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com as Administrações Públicas Federal, 

Estaduais e Municipais, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor. 
12.3. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da 
documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no 
parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006. 
12.4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido 
que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. 
12.5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais. 
12.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente. 

12.7.  Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 

12.8.  A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do Presidente do CIRSURES. 

12.9.  Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente da 

Administração, recorrerá às garantias constituídas, caso houver, de modo a ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 

acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por 

perdas e danos. 

12.10. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa. 
 
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta da contrato (anexo) a qual faz parte 
integrante deste edital. 
 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente nos 

exercícios em que forem feitas as aquisições, sendo a respectiva classificação orçamentária indicada na Autorização de 

Fornecimento.  

 

Descrição da atividade 

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 

3.3.90.39.99.00.00.00 

 Código reduzido - 5 

 
15 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja a sua rescisão, na ocorrência das hipóteses 
previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
16.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste 
Pregão. 
16.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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16.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 
presente Edital. 
16.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão direito à 
contratação. 
16.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Consórcio Cirsures, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
16.7 - O Presidente do Cirsures poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº.8.666/93. 
16.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
16.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento. 
16.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de 
Urussanga - SC. 
16.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
16.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis 
citadas no preâmbulo deste Edital. 
 
17.13 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I - Minuta do Contrato Administrativo; 

Anexo II - Termo de Referência; 

Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 

Anexo IV- Declaração de cumprimento do Disposto No inciso XXXIII, do Art. 7o, Da Constituição Federal; 

Anexo V - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo VI - Modelo de Credenciamento; 

Anexo VII – Modelo de Proposta de Preço. 

 

17.14 - Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser obtidos de segunda a 

sexta-feira, no Consórcio Cirsures, sito a Rua Vidal Ramos, n° 170 sala 11, no horário das 08h00min às 12h00min e das 

13h00min às 17h00min, ou pelo telefone: (0**48) 3465-0306, ou pelo e-mail: compras@cirsures.sc.gov.br 

 

 

Urussanga (SC), 23 de junho de 2020. 

 

 

HELIO ROBERTO CESA  

Presidente do CIRSURES 
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Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo sala 11, Bairro Centro – 

Urussanga/SC            CEP: 88.840-000 – Fone/Fax: (0**48) 3465-0306 / 3465-3948 

CNPJ: 04.572.787/0001-17 

 

 
 

ANEXO I – MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA 

REGIÃO SUL – CIRSURES E XXXXXX, NOS TERMOS DA LEI Nº 

8.666 DE 21/06/93 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE XXXXXXX 

 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL (CIRSURES), pessoa jurídica de direito público na forma 

de associação pública nos termos da Lei n° 11.107/05, inscrito no CNPJ sob n° 04.572.787/0001-17, com sede na Rua 

Vidal Ramos, nº 170, sala nº 11, Centro, Município de Urussanga/SC, neste ato representado por seu Presidente, 

HÉLIO ROBERTO CESA, brasileiro, portador do CPF nº 415.499.109-49 e RG nº 967.298 SSP SC, residente na Rua 

José do Patrocínio, nº 323, Edifício Trento, Bairro Centro, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000, e de outro lado, como 

CONTRATADA, XXXXXXXXXXXXX, inscrita no XXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo seu 

representante legal o sócio gerente XXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXX, inscrito no CPF de nº 

XXXXXXXXXXXX. 

 

ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo Administrativo nº XXXXXXX e Licitação - modalidade 

Pregão nº XXXXXXXX, homologado em XXXXXXXXX, que passa a integrar este contrato independentemente de 

transcrição, juntamente com a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 

 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação do serviço de locação de veículo XXXXX, marca XXX, ano 
XXX, modelo XXX, placas XXX, chassi XXXX, com fornecimento de mão de obra de motorista, para transporte de 
equipamento “espargidor” e demais materiais em geral de propriedade do CIRSURES, durante execução do serviço de 
aplicação de massa asfáltica realizado pelo Consórcio Público. 
1.2. Será permitida a substituição do veículo XXXXX descrito no caput somente para melhor atender aos interesses 
do CONTRATANTE, sem que isto altere o objeto e preço estabelecidos no contrato administrativo. Para tanto, deverá 
o CONTRATADO informar, por escrito, ao fiscal do presente sinalagma sobre a razão da sua substituição e 
consequente informação ao procedimento licitatório. 
1.3. Em caso de quaisquer problemas no veículo XXXX, que impossibilitem, retardem, diminuam o andamento dos 
serviços devidos, dever-se-á ser substituído o primeiro em, no máximo, 1 (um) dia útil, de modo que se restabeleçam as 
atividades com a maior brevidade possível, sob pena de implicar nas penalidades descritas neste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Do Conhecimento das Especificações e do Local dos Serviços 

 

2.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições 

locais onde serão executados os serviços. Não será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou 

reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 

2.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tácito de que a CONTRATADA 

realizou investigações, no local dos serviços, suficientes para o reconhecimento das condições que encontrará durante a 

execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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Dos Preços e do Valor Global 

 

3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor fixo de R$ XXXX pela prestação dos 

serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, pela quantidade estimada de 1.000 (mil) quilômetros rodados por mês, 

durante o período de 12 (doze) meses, tendo-se como valor unitário por quilômetro rodado o preço de R$ XXX. 

3.1.1. O quantitativo global estimado para o contrato será de 12.000 (doze mil) quilômetros rodados.   

3.2. Consumindo o CONTRATANTE o quantitativo global contratual de 12.000 (doze mil) quilômetros rodados – 

considerando também a possibilidade de eventuais acréscimos previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 – antes de 

alcançado o período de 12 (doze) meses de vigência inicialmente previstos para o contrato, o CONTRATANTE 

adiantará o pagamento das parcelas fixas pelos meses considerados restantes até o final do contrato. 

3.3. O preço proposto é considerado completo, e abrange todos os custos necessários para a realização do objeto deste 

contrato, inclusive com mão de obra de motorista, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que 

incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços. 

3.4. É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a 

ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas no Parágrafo 1º, do 

Artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Da Medição e Fiscalização do Contrato 

 

4.1. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente executadas por 

meio de fiscalização do equipamento denominado “odómetro” do veículo, capaz de medir a sua distância percorrida; 

4.2. Tal medição será realizada pelo fiscal do presente contrato; 

4.3. Caso o Fiscal venha a constatar divergência quanto às quantidades apuradas, informará por escrito, à 

CONTRATADA, que deverá apresentar novo boletim de medição corrigido, bem como as justificativas devidas e 

efetuar as correções requeridas; 

4.4. A aprovação do boletim de medição se dará com o “CERTIFICO” do Fiscal do contrato, ou por quem o substitua 

na função, na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional; 

4.5. Os boletins de medições deverão corresponder aos serviços efetivamente executados até o final de cada mês, 

compreendendo períodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderão abranger 

períodos inferiores a 30 (trinta) dias; 

4.6. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, o número e a data de assinatura deste contrato, o mês da 

execução do serviço, o número do boletim de medição; 

4.7. Os quantitativos dos serviços, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não 

importando em obrigação do CIRSURES, de autorizar sua execução integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou 

supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações subsequentes; 

4.7.1. Na hipótese de acréscimo do quantitativo do objeto deste contrato, utilizar-se-á como base de cálculo o valor 

unitário por quilômetro rodado ora estabelecido. 

4.7.2. Ficará resguardado ao CONTRATANTE a possibilidade de suprimir o quantitativo do objeto deste contrato, na 

forma da Lei, cabendo ao CONTRATADO o pagamento somente pelo período e objetos efetivamente por este 

prestados.  

4.8. Será designado como fiscal deste contrato o Gerente de Projetos do CIRSURES Lindomar Caciatore Junior ou 

quem o substitua na função. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Da Forma e Condições de Pagamento 

 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização e atestação dos serviços, contados a partir da 

data final do período de adimplemento de cada boletim de medição mensal, por ordem bancária de crédito, mediante 

depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA 

na nota fiscal/fatura, ou mediante boleto bancário emitido pela CONTRATADA. 

5.1.1. O boletim mensal ocorrerá somente com o encerramento do mês; 

5.1.2.  A atestação dos serviços se dará com o “CERTIFICO” do Fiscal do contrato, ou por quem o substitua, na nota 

fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional. 

5.1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga- 

SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente. 
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5.2. Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação nas datas de liquidação, obrigatoriamente, da 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa de União (CND), do 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS, da Certidão Negativa de Débito 

Municipal e da Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena do órgão competente do 

CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se ainda a 

CONTRATADA a apresentar: 

a) Guia de recolhimento do FGTS e Informação A Previdência Social – GFIP; 

b) Relação de Empregados – RE; 

c) Guia da Previdência Social – GPS (sobre a folha de pagamento); 

d) A empresa contratada deverá observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retenção para a seguridade social, (11%), 

destacando no corpo da nota fiscal a base de cálculo e o respectivo valor a ser retido; 

e) Junto com a primeira fatura, cópia da matrícula dos serviços perante o INSS; 

f) Junto com a última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débito do INSS, referente a matrícula acima 

mencionada. 

5.2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, e em consequência, 

não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro. 

5.3. Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a atualização financeira até 

a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o IPCA/IBGE do mês anterior, PRO-RATA Tempore, ou 

qualquer outro índice que venha a substituí-lo, por determinação oficial, exceto se as ocorrências forem de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

5.4. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer 

consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.  

5.5. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total 

ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes do contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

Do Reajuste de Preços 

 

6.1. O preço permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses.  

6.1.1. O prazo será contado a partir da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da dotação orçamentária 

 

7.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente nos 

exercícios em que forem feitas as aquisições. 

 

Descrição da atividade 

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 

3.3.90.39.99.00.00.00 

 Código reduzido - 5 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Do Prazo de Execução dos Serviços 

 

8.1. INICIO: Os serviços contratados deverão ser iniciados a partir da assinatura do contrato administrativo, no máximo, 

dentro de 5 (cinco) dias corridos após data de expedição da "Ordem de Início dos Serviços". 

8.2. CONCLUSÃO: O prazo máximo para a conclusão da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 

partir do subitem acima. 

 

CLÁUSULA NONA  

Das Condições de Execução do Contrato 

 

9.1 O caminhão será utilizado com a finalidade de realizar o transporte do equipamento “espargidor” e demais materiais 

de propriedade do CIRSURES, durante a execução da atividade de aplicação de massa asfáltica realizada pelo Consórcio 

Público. 
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9.2. O caminhão será utilizado em toda área de atuação do CIRSURES, correspondente ao perímetro geográfico dos sete 

Municípios que integram este Consórcio Público (Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, 

Treviso e Urussanga); 

9.3. O caminhão disponibilizado deverá ser entregue e permanecer na garagem da usina de asfalto do CIRSURES 

(localizada na Rodovia Municipal UR 06, Bairro Rio Carvão, Município de Urussanga/SC, CEP 88.840-000, 

coordenadas 28°29"54,08"S e 49°22"10,45"O) durante o período de vigência contratual, à disposição do 

CONTRATANTE, local este que será o ponto de partida e chegada da contagem da quilometragem da prestação dos 

serviços; 

9.4. Todos os custos necessários à prestação do serviço de locação (inclusive com mão de obra de motorista, 

remuneração deste profissional, impostos e demais encargos necessários à adequada prestação de serviços), serão 

devidos pela licitante vencedora, obedecendo as determinações deste edital e seus anexos, correrá por conta e risco da 

mesma. 

9.5. A devolução do veículo locado pela CONTRATADA será realizado no local descrito no subitem 9.3, por meio do 

representante legal da CONTRATADA; 

9.6. A quilometragem da diária será livre; 

9.7. Não haverá uma demanda fixa. A média é estimativa; 

9.8. Deverá ser realizado e custeado pela CONTRATADA, obrigatoriamente, todo o programa de manutenção preventiva e 

corretiva do veículo em serviço, conforme especificação do fabricante, com substituição do veículo (se não houver conserto 

ou se a manutenção comprometer o andamento das atividades do CIRSURES) no menor prazo possível, por veículo de 

equivalente capacidade operacional, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se em qualquer das hipóteses o limite 

de 1 (um) dia útil até a sua reposição; 

9.9. A CONTRATADA deverá se comprometer a manter e custear o caminhão e os equipamentos em perfeitas condições 

operacionais, mecânicas, elétricas, adesivos visuais, pneus e higienização interna e externa, executando regulagens e 

reparos necessários e substituindo peças que por defeito ou desgaste normal prejudiquem o seu funcionamento; 

9.10. Os pneus com desgastes normais ou danificados por qualquer eventualidade, deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas. Os pneus substituídos deverão ser novos e estar devidamente 

balanceados e alinhados, não se admitindo pneus recondicionados ou recuperados; 

9.11. Os custos com combustível do veículo serão de total responsabilidade da CONTRATADA; 

9.12. Toda a responsabilidade por danos, furtos, roubos e acidentes de qualquer natureza que ocorrerem com envolvimento 

do veículo em locação será de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA, salvo os casos em que o empregado do 

CIRSURES tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que será apurado em processo administrativo interno. 

9.13. Sempre que for necessário, a CONTRATADA deverá executar o socorro do veículo no menor prazo de tempo 

possível, não podendo exceder a 3 (três) horas, sendo as despesas por conta da CONTRATADA; 

9.14. Eventuais multas de trânsito aplicadas aos caminhões serão de total responsabilidade da CONTRATADA e estarão 

vinculadas aos respectivos motoristas do seu quadro de pessoal;  

9.15. A veículo locado será utilizado em áreas urbanas, rurais, pavimentadas e não pavimentadas, estradas vicinais, 

municipais, estaduais e federais; 

9.16. O fiscal do contrato administrativo será o responsável para realizar o controle de quilometragem dos serviços prestados 

pelo caminhão; 

9.17. Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 

Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

9.18. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da sua 

prestação de serviços; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Das Obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE 

 

10.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações decorrentes da 

execução do presente contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas; 

10.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionários por ela credenciados; 

10.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, pelo fiscal designado, notificando, 

imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 

10.4. Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham que executar; 

10.5. Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 

10.6. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente a prestação de serviços e de funcionários da 

CONTRATADA, inclusive solicitando a substituição de qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos 
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serviços ou do CONTRATANTE ou do veículo utilizado durante a prestação de serviços; 

10.7. Notificar a CONTRATADA do início e término da prestação de serviços; 

10.8. Atestar e efetuar à CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas 

condições estabelecidas neste contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Da Alteração Do Contrato 

 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre por meio de Termo 

Aditivo em ordem crescente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Das Penalidades e Sanções 

 
12.1 - A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documento 
equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais. 
12.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, à 
licitante adjudicada que descumprir as condições do contrato poderá ser imposta pelo CIRSURES, garantida a previa defesa, 
contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

12.2.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada 

ou desinteresse para assinatura do contrato; 

12.2.2. Multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para início 

da prestação dos serviços; 

12.2.3. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisão motivada pela 

contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo). 

12.2.4. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver 

descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta a 

execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas; 

12.2.5. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do contrato pela inexecução parcial e na 

ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total; 

12.2.6. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do órgão competente do CIRSURES 

quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e 

quando a administração ou a fiscalização for erroneamente informada; 

12.2.7. Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com as Administrações Públicas Federal, 

Estaduais e Municipais, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor. 
12.3. Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da 
documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no 
parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006. 
12.4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido 
que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. 
12.5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato ou documento equivalente e das demais cominações legais. 
12.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o 
valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente. 

12.7.  Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 

12.8.  A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do Presidente do CIRSURES. 

12.9.  Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente da 

Administração, recorrerá às garantias constituídas, caso houver, de modo a ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 

acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por 

perdas e danos. 

12.10. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Da Vigência 

 

13.1. O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento e vigorará por 12 

(doze) meses consecutivos ou até o consumo total do quantitativo contratado, o que ocorrer primeiro, ressalvadas as 

disposições em contrário deste contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA 

Da Rescisão 

 

14.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes. 

14.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério poderá 

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a 

condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Contrato e na Lei nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes. 

14.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstas nos art. 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

14.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não caberá a CONTRATADA 

direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do art. 79, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes. 

14.6. A rescisão deste contrato sujeita à CONTRATADA a multa rescisória na ordem de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do saldo do contrato existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à 

CONTRATADA por infrações anteriores. 

14.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

14.8. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior. 

14.9. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer imediata comunicação 

escrita a outra, tendo esta última um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou 

reconhecer os motivos constantes da notificação. 

14.10. Nos demais casos previstos na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Das Obrigações Legais e Fiscais 

 

15.1. Todas e quaisquer remunerações, salários, impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de 

natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 

decorrentes da celebração deste contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta da 

CONTRATADA. 

15.2. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e 

trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por 

parte da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde já autorizado a suspender os pagamentos devidos à 

CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua situação. 

15.3. A CONTRATADA responderá a todas as ações trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução 

dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre o CONTRATANTE e o empregado 

envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

15.4. Caso haja condenação do CONTRATANTE, inclusive como responsável solidário, a CONTRATADA 

reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

15.5. Na hipótese de qualquer ação trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da 

CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de 

empregadora e substituir o CONTRATANTE no processo até a sentença final, respondendo pelo ônus diretos e/ou 

indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste contrato.  

15.6. Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores 

correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços abrangidos por este Instrumento 
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Contratual. 

15.7. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais ou pessoais, 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados; 

15.8. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto 

deste instrumento; 

15.9. Dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços e utilizar equipamentos e profissionais 

habilitados para a execução dos mesmos. 

15.10. Todo e qualquer serviço ou atividade que a CONTRATADA empregue para o cumprimento do contrato, ainda 

que não esteja especificado, deverá observar as normas vigentes. A não observância ou a não regularização, poderá 

ensejar a rescisão contratual e incidência das demais sanções.  

15.11. A CONTRATADA deverá providenciar quanto aos serviços prestados, as normas procedimentais e de 

segurança estabelecidas pelos órgãos competentes, para a regularização dos serviços ora contratados, assim com as leis 

vigentes.  Trabalhar dentro das normas de Segurança do Trabalho, dispondo de todos os EPI´s (Equipamentos de 

Segurança Individual) necessários a execução dos trabalhos. 

15.12. Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto do contrato, além de atender as 

solicitações para modificar o plano de trabalho que se fizerem necessárias para bem executar as tarefas propostas; 

15.13. Manter o número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das atividades 

CONTRATADA.  

15.14. Manter os seus funcionários sempre identificados, uniformizados e utilizando equipamentos de proteção 

individual durante a execução dos serviços.  

15.15. Informar imediatamente ao CIRSURES, formalmente, quaisquer problemas ocorridos durante a execução dos 

serviços.  

15.16. Responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas que possam surgir a qualquer tempo pela 

prestação do serviço e quaisquer outras decorrentes desta contratação. 

15.17. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições e habilitação e de qualificação exigidas na licitação. 

15.18. Toda e qualquer responsabilidade pela execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Da Subcontratação 

 

16.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar o total dos serviços contratados, entretanto é permitido fazê-la 

parcialmente e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorização do órgão responsável do 

CONTRATANTE. 

16.2. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável, tanto em relação ao 

CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato. 

16.3. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do CONTRATANTE, será nula 

de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 

16.4. A CONTRATADA deverá exigir de seus subcontratados todas as exigências legais necessárias à prestação dos 

serviços, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas em contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Dos Acidentes 

 

17.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de 

execução dos serviços contratados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

Foro 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Urussanga/SC, com a renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato. E, por estarem justas e acordadas as partes 

assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Urussanga, XX de XXXX de 2020. 

 

 



 18 

                                      ____________________________________________________ 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Presidente Hélio Roberto Cesa 

CONTRATANTE 

 

____________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Representada por XXXXXXXXX  

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas:  

1) XXXX; 

2) XXXX; 
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Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo sala 11, Bairro Centro – 

Urussanga/SC            CEP: 88.840-000 – Fone/Fax: (0**48) 3465-0306 / 3465-3948 

CNPJ: 04.572.787/0001-17 

 
 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação do serviço de locação de veículo 
abaixo discriminado, com fornecimento de mão de obra de motorista, para transporte de equipamento “espargidor” e de 
materiais em geral durante a execução do serviço de aplicação de massa asfáltica realizado pelo CIRSURES, haja vista 
que o CIRSURES não dispõe de veículo próprio para realização de tal atividade. 

 

ITEM 

PREÇO 

MÁXIMO 

LOCAÇÃO 

MENSAL 

FIXO (R$) 

ESTIMATIVA 

QUANTIDADE 

DE 

QUILÔMETROS 

RODADO POR 

MÊS  

PREÇO 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

PELO 

QUILÔMETRO 

RODADO (R$) 

 

ESPECIFICAÇÃO 

1 
R$ 

11.500,00 

1.000 quilômetros 

rodados 
R$ 11,50 

Serviço de locação de caminhão truck basculante, 

ano/modelo não inferior a 2006, com caçamba de, no 

mínimo, 2,30 metros de largura e 4,70 metros de 

comprimento e com capacidade de carga para 13,5 (treze 

toneladas e meia), em perfeito estado de operacionalização, 

para transporte de equipamento “espargidor” e de materiais 

em geral, de propriedade do CIRSURES, com 

fornecimento de mão de obra de motorista, para o limite de 

até 1.000 (mil quilômetros) rodados por mês e exercício de 

até 12 (doze) meses.  

 

 

1.2. A empresa vencedora fornecerá motorista(s) devidamente habilitado(s), sendo a categoria da habilitação 

compatível com o tipo de veículo utilizado, bem como arcará com todas as despesas deste profissional e manutenção 

total do(s) veículo(s), e combustível. Respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários, 

sociais respectivos, inclusive pagamento de indenizações devidas. 

 

2. OBJETIVO  

 

2.1. A contratação visa o benefício, segurança e agilidade na prestação do serviço de aplicação de massa asfáltica 

desenvolvido pelo CIRSURES. 

  

3. VIGÊNCIA E EFICÁCIA  

 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses. 

 

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 O caminhão será utilizado com a finalidade de realizar o transporte do equipamento “espargidor” e de outros 

materiais, de propriedade do CIRSURES, durante a execução da atividade de aplicação de massa asfáltica realizada pelo 

Consórcio Público. 

4.2. O caminhão será utilizado em toda área de atuação do CIRSURES, correspondente ao perímetro geográfico dos sete 

Municípios que integram este Consórcio Público (Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, 
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Treviso e Urussanga); 

4.3. O caminhão disponibilizado deverá ser entregue e permanecer na garagem da usina de asfalto do CIRSURES 

(localizada na Rodovia Municipal UR 06, Bairro Rio Carvão, Município de Urussanga/SC, CEP 88.840-000, 

coordenadas 28°29"54,08"S e 49°22"10,45"O) durante o período de locação, à disposição do CONTRATANTE, local 

este que será o ponto de partida e chegada da contagem da quilometragem da prestação dos serviços; 

4.4. Todos os custos necessários à prestação do serviço de locação (inclusive com mão de obra de motorista, 

remuneração deste profissional, impostos e demais encargos necessários à adequada prestação de serviços), serão 

devidos pela licitante vencedora, obedecendo as determinações deste edital e seus anexos, correrá por conta e risco da 

mesma. 

4.5. A devolução do veículo locado pela CONTRATADA será realizado no local descrito no subitem 4.3, por meio do 

representante legal da CONTRATADA; 

4.6. A quilometragem da diária será livre; 

4.7. Não haverá uma demanda fixa. A média é estimativa; 

4.8. Deverá ser realizado e custeado pela CONTRATADA, obrigatoriamente, todo o programa de manutenção preventiva e 

corretiva do veículo em serviço, conforme especificação do fabricante, com substituição do veículo (se não houver conserto 

ou se a manutenção comprometer o andamento das atividades do CIRSURES) no menor prazo possível, por veículo de 

equivalente capacidade operacional, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se em qualquer das hipóteses o limite 

de 1 (um) dia útil até a sua reposição; 

4.9. A CONTRATADA deverá se comprometer a manter e custear o caminhão e os equipamentos em perfeitas condições 

operacionais, mecânicas, elétricas, funilaria, adesivos visuais, pneus e higienização interna e externa, executando 

regulagens e reparos necessários e substituindo peças que por defeito ou desgaste normal prejudiquem o seu 

funcionamento; 

4.10. Os pneus com desgastes normais ou danificados por qualquer eventualidade, deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas. Os pneus substituídos deverão ser novos e estar devidamente 

balanceados e alinhados, não se admitindo pneus recondicionados ou recuperados; 

4.11. Os custos com combustível do veículo serão de total responsabilidade da CONTRATADA; 

4.12. Deverá ser realizado e custeado pela CONTRATADA a contratação de seguro total do veículo para cobertura em caso 

de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros. A cobertura 

deverá assegurar o conserto e a reparação de danos materiais e morais; 

4.13. Toda a responsabilidade por danos, furtos, roubos e acidentes de qualquer natureza que ocorrerem com envolvimento 

do veículo em locação será de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA, salvo os casos em que o empregado do 

CIRSURES tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que será apurado em processo administrativo interno. 

4.14. Sempre que for necessário, a CONTRATADA deverá executar o socorro do veículo no menor prazo de tempo 

possível, não podendo exceder a 3 (três) horas, sendo as despesas por conta da Locadora; 

4.15. Eventuais multas de trânsito aplicadas aos caminhões serão de total responsabilidade da CONTRATADA e estarão 

vinculadas aos respectivos motoristas do seu quadro de pessoal;  

4.16. A veículo locado será utilizado em áreas urbanas, rurais, pavimentadas e não pavimentadas, estradas vicinais, 

municipais, estaduais e federais; 

4.17. O fiscal do contrato administrativo será o responsável para realizar o controle de quilometragem dos serviços prestados 

pelo caminhão 

 

5. QUANTITATIVOS, DAS ALTERAÇÕES E VALIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

5.1.  Quantitativo global estimado para o contrato: 12.000 (doze mil) quilômetros rodados.   

5.2. O Contrato Administrativo poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, 

de 1993.  

5.2.1. O prazo de vigência do contrato administrativo será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, ou até o consumo total do quantitativo contratado, o que ocorrer primeiro, ressalvadas as disposições 

previstas na minuta contratual. 

 

6. DO VALOR MÁXIMO MENSAL E DA ESTIMATIVA DO VALOR CONTRATUAL 

 

6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor fixo máximo de R$ 11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais) pela prestação dos serviços descritos no OBJETO deste Termo de Referência, pela quantidade 

estimada de 1.000 (mil) quilômetros rodados por mês, pelo período de 12 (doze) meses, tendo-se como valor unitário 

máximo por quilômetro rodado o preço de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos). 
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6.1.1. O quantitativo global estimado para o contrato será de 12.000 (doze mil) quilômetros rodados.   

6.2. Consumindo o CONTRATANTE o quantitativo global contratual de 12.000 (doze mil) quilômetros rodados – 

considerando também a possibilidade de eventuais acréscimos previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 – antes de 

alcançado o período de 12 (doze) meses de vigência inicialmente previstos para o contrato, o CONTRATANTE 

adiantará o pagamento das parcelas fixas pelos meses considerados restantes até o final do contrato. 

6.3. O preço proposto é considerado completo, e abrange todos os custos necessários para a realização do objeto deste 

contrato, inclusive com mão de obra de motorista, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que 

incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços. 

6.4. É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a 

ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas no Parágrafo 1º, do 

Artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 

7. DO FATURAMENTO E DO PRAZO DE PAGAMENTO 

 

5.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização e atestação dos serviços, contados a partir da 

data final do período de adimplemento de cada boletim de medição mensal, por ordem bancária de crédito, mediante 

depósito bancário em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA 

na nota fiscal/fatura, ou mediante boleto bancário emitido pela CONTRATADA. 

5.6.1. O boletim mensal ocorrerá somente com o encerramento do mês; 

5.6.2.  A atestação dos serviços se dará com o “CERTIFICO” do Fiscal do contrato, ou por quem o substitua, na nota 

fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional. 

5.7. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga- 

SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1. Os serviços deverão ser iniciados, a partir da assinatura do contrato administrativo, no máximo, dentro de 5 (cinco) 

dias corridos após data de expedição da "Ordem de Início dos Serviços". 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 
9.1. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais ou pessoais, 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados; 

9.2. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto 

deste instrumento; 

9.3. Arcar com as despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, não podendo alegar o 

desconhecimento após a contratação. 

9.4. Dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços e utilizar equipamentos e profissionais 

habilitados para a execução dos mesmos. 

9.5. Toda e qualquer responsabilidade pela execução do serviço ficará a cargo da CONTRATADA.  

9.6. Todo e qualquer serviço ou atividade que a CONTRATADA empregue para o cumprimento do contrato, ainda que 

não esteja especificado, deverá observar as normas vigentes. A não observância ou a não regularização, poderá ensejar a 

rescisão contratual e incidência das demais sanções.  

9.7. A CONTRATADA deverá providenciar quanto aos serviços prestados, as normas procedimentais e de segurança 

estabelecidas pelos órgãos competentes, para a regularização dos serviços ora contratados, assim com as leis vigentes.  

9.8. Manter em dia toda a documentação exigida pelos órgãos competentes.  

9.9. Trabalhar dentro das normas de Segurança do Trabalho, dispondo de todos os EPI´s (Equipamentos de Segurança 

Individual) necessários a execução dos trabalhos.   

9.10. Fica vedado à empresa licitante vencedora a subcontratação os serviços, salvo nas hipóteses previstas no contrato. 

9.11. Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto do contrato, além de atender as 

solicitações para modificar o plano de trabalho que se fizerem necessárias para bem executar as tarefas propostas; 

9.12. Manter o número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das atividades 

CONTRATADA.  

9.13.  Manter os seus funcionários sempre identificados, uniformizados e utilizando equipamentos de proteção individual 

durante a execução dos serviços.  
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9.14. Informar imediatamente ao CIRSURES, formalmente, quaisquer problemas ocorridos durante a execução dos 

serviços.  

9.15. Responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas que possam surgir a qualquer tempo pela 

prestação do serviço e quaisquer outras decorrentes desta contratação. 

9.16. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

e habilitação e de qualificação exigidas na licitação.  

9.17. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da 

CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de 

empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e 

indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término ou rescisão da presente ata de registro 

de preços; 

9.18. Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores 

correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços abrangidos por este Instrumento 

Contratual. 

 

10. DA FORMA DE REAJUSTE 

 

10.1. O preço permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses. 

10.1.1. O prazo será contado a partir da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências verificadas, determinando o que for necessário para a 

regularização, das faltas ou defeitos observados, assim como acompanhar a execução e vencimento do mesmo. 

11.2. Para fins de emissão da nota fiscal/fatura, a futura CONTRATADA deverá observar o seguinte cadastro: Consórcio 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES, CNPJ 04.572.787/0001-17, situada Rua Vidal 

Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo, sala 11 – CEP 88840-000 – Centro, Urussanga/SC. 

 

 

 

 

LINDOMAR CACIATORE JÚNIOR 

Gerente de Projetos do CIRSURES 
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Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo sala 11, Bairro Centro – 

Urussanga/SC            CEP: 88.840-000 – Fone/Fax: (0**48) 3465-0306 / 3465-3948 

CNPJ: 04.572.787/0001-17 

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

"M      O      D      E      L      O" 

 

   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ       

ENDEREÇO 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

                        Para fins de participação no Edital de Pregão Presencial Nº 004/CIRSURES/2020, declaramos para 

todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, 

Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 

9.648/98. 

 

 

                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

                                _______________, ___ de ____________ de 2020. 

  

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

Rua Vidal Ramos, 170 – Centro Profissional Executivo sala 11, Bairro Centro – 

Urussanga/SC            CEP: 88.840-000 – Fone/Fax: (0**48) 3465-0306 / 3465-3948 

CNPJ: 04.572.787/0001-17 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

 

 

 

"M      O      D      E      L      O" 

 

   

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ            

ENDEREÇO 

 

 

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. 

 

 

                        Para fins de participação, no Edital de Pregão Presencial Nº 004/CIRSURE/2020, em cumprimento com 

o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não 

possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em 

seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

 

                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

                                _______________, ___ de ____________ de 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa proponente. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

  

  

DECLARAÇÃO 

 

(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação) 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Empresa:________________________________________________________________________, inscrito no 

CGC/CNPJ nº ________________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)_____________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

________________________ e do CPF nº _____________________________, DECLARA, para fins do disposto no 

item 5.1 do Capítulo V do Edital de Pregão Presencial Nº 004/CIRSURES/2020, que Atende Plenamente aos Requisitos 

de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de 2020 

. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO VI - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Credenciamento 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)________________________________________ 

____________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº  

____________________________ e CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada 

pelo Consórcio Cirsures, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/CIRURES/2020, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ 

nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

__________________, em ____ de ______ de 2020. 

 

 

 

 

 

_________________________________________  

Carimbo e assinatura do credenciante 
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ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços, acatando todas as estipulações 
consignadas no edital de licitação Pregão Presencial N° 004/CIRSURES/2020 e seus anexos, conforme abaixo: 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ:                         

Endereço: 

CIDADE:                    Bairro: 

Estado:                      CEP: 

Fone:                         Fax: 

E-Mail:                       Contato: 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco:                 Conta corrente: 

Cidade: 

Titular da Conta Corrente:              CNPJ: 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

CPF:                         RG: 

Cargo:                      Telefone: 

 

 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO 

PREÇO UNITÁRIO 

PELO 

QUILÔMETRO 

RODADO (R$) 

QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

QUILÔMETROS 

RODADO POR 

MÊS  

PREÇO LOCAÇÃO 

MENSAL FIXO 

(R$) 
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01 

Serviço de locação de caminhão 

truck basculante com caçamba, 

marca XXXX, ano/modelo 

XXXXX, com mão de obra de 

motorista, ... 

XXXXXX 
1.000 quilômetros 

rodados 
XXXXXX 

 

 

 

 
Valor Global Total: .............................................................. R$ XXXXXX 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
 

 

 

LOCAL e DATA 

 

 

 

NOME – CPF E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 


