
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 
 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 – Centro – 37464000 – Itanhandu – MG 
E-MAIL: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br

TEL: (35) 3361 2000 /FAX: (35) 3361 3857 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2013 
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2013 
 
Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________  Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________  CPF: __________________________ 
 
Nº do Registro na Junta Comercial: _________________________________________________ 
 
Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2013 
 

___________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax 
(35) 3361-3857 ou do e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 
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EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 049/2013 

 
1) PREÂMBULO: 

O MUNICÍPIO DE ITANHANDU, com sede à Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 
do tipo menor preço ofertado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL, conforme 
execução, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Os documentos de habilitação e a proposta 
serão recebidos até às 14h00min do dia 18/06/2013, na sede da Prefeitura Municipal de Itanhandu, para 
abertura da documentação de habilitação e propostas.  
Abertura dos envelopes de documentação: 18/06/2013 às 14h00min horas 
 
2) OBJETO: 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria técnica ambiental, visando o licenciamento ambiental em âmbito municipal, 
obtenção do ICMS Ecológico, emissão de laudos e pareceres diversos, orientação para elaboração do 
plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, orientação para adequação do 
Município às legislações ambientais Estaduais e Federais, dentre outros serviços pertinentes ao objeto 
desta licitação.   
 
3) DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA” 

3.1. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e a 
PROPOSTA (envelope nº 02) deverão ser Protocolados na Prefeitura Municipal de Itanhandu, da 
seguinte forma: 
3.1.1.  LOCAL: Área de Protocolo, Prefeitura Municipal. 
DATA: 18/06/2013 
HORÁRIO: até às 14h:00mim 
3.1.2. Os envelopes deverão ser entregues lacrados, separadamente, tendo o envelope n° 1 o Subtítulo 
“HABILITAÇÃO” e envelope n° 2 o subtítulo “PROPOSTA”, contendo na parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº. 1  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
“ENVELOPE HABILITAÇÃO” 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013 
À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
ENVELOPE Nº 2 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
“ENVELOPE PROPOSTA” 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013 
À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
3.1.3. O MUNICÍPIO DE ITANHANDU não se responsabilizará por documentação e manifestação 
que por ventura não cheguem na hora e local determinados no subitem 3.1.1. deste Edital. 
3.1.4. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade com as 
condições definidas neste Edital. 
3.2. A Abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” (envelope nº 01) e “PROPOSTA” (envelope nº 02) 
se dará em sessão pública no dia, horário e local e seguir: 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES 
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. 
DIA: 18/06/2013 
HORA: 14h:10mim 
 
4) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
Serão admitidos a participar da licitação todos os interessados que satisfaçam todos os requisitos 
estabelecidos no presente edital. 
4.1 – A documentação de habilitação (prevista no item 5 deste edital) deve ser apresentada, em 
envelope opaco devidamente lacrado ( Envelope Nº 01 – DOCUMENTOS); 
4.2 – A documentação relativa à proposta deve ser apresentada em envelope opaco e devidamente 
lacrado (Envelope Nº 02 – PROPOSTA); 
Os envelopes deverão conter os seguintes dizeres: 
 - Nome ou Razão Social do licitante 
 - Endereço completo do licitante 
 - Tomada de Preços nº 02/2013 
 
5) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: (habilitação) 

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a - Registro comercial – (no caso de empresa individual);  
b - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente registrado  na  
junta  comercial,  para  sociedades  comerciais;  para sociedades por ações,  
eleições de seus administradores; 
 
5.2 – Regularidade Fiscal  
a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b - Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
c - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na 
forma da lei; 
d - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
e - certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
f - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g - Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  provando  a  inexistência  de  débitos  
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inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
5.3 – Qualificação Técnica 
a - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) da região onde a sede da licitante se 
localiza; 
 
5.4 – Outras Comprovações  
a - Declaração do licitante (pessoa jurídica) de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal de 1988; 
b - Declaração, sob as penas da Lei, de que não foi considerada inidônea para contratar com a 
administração pública; 
 
5.5 – Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedido a sessenta dias, no máximo, da data de julgamento. 
5.6 – Os documentos apresentados deverão atender á formalidade prevista no artigo 32 da Lei 8.666/93. 
5.7 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto neste Edital, 
inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta”. Os documentos acima 
mencionados não poderão ser substituídos por qualquer protocolo. 
5.8 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta de preços, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
6) DA PROPOSTA: 

6.1 – A proposta deverá ser apresentada, em 01 via impressa, datada, rubricada em todas as suas 
páginas e anexos, de fácil leitura e compreensão contendo obrigatoriamente: 
a) Razão Social, endereço atualizado; incluindo, se os possuir, telefone e fax atualizados, (empresa); 
b) Número e Modalidade da Licitação – Tomada de preços Nº _002/2013; 
c) Especificações detalhadas e claras dos produtos e dos preços unitários, totais e total geral, 
obedecendo a ordem do Edital, propostos em reais, com duas casas decimais após a vírgula, ficando 
responsável, a proponente, por qualquer erro de transcrição de quantidades, valores ou alterações 
descritiva das atividades. 
d) Prazo de validade da Proposta que não poderá ser inferior a 60 dias, a contar da data da abertura da 
presente licitação e obrigará o proponente a manter o seu preço, inclusive com os descontos 
apresentados por todo o período de vigência do contrato. 
e) nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas de impostos e encargos sociais. 
f) o valor estimado para o presente processo é de R$ 4.000,00 mensais. 
 
7) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1 – Esta licitação, será analisada e julgada pelo menor preço mensal ofertado; 
7.2 – A CPL abrirá primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. Habilitará a 
Licitante que tenha cumprido integralmente as exigências do Edital e desqualificará a licitante que não 
atender as exigências deste Edital e seus anexos e ainda que: 

a) colocar documentos em envelopes trocados; 
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b) não apresentar, no prazo definido pela CPL, os eventuais esclarecimentos exigidos; 
7.3 – Decorrido o prazo de recurso da fase de habilitação, e nenhum tendo sido interposto, ou julgados 
os apresentados, serão devolvidos os envelopes, inviolados, aos licitantes inabilitados ou por ventura, 
expressamente, desistentes; 
7.4 – Todos os documentos contidos nos envelopes de habilitação serão rubricados pelas licitantes 
presentes e pela CPL; 
7.5 – Será lavrada ata circunstanciada da abertura da documentação, que deverá ser assinada pelas 
licitantes presentes e pela CPL; 
7.6 – Nas sessões públicas, a Licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada em documento escrito firmado pelo representante legal do proponente, a 
quem seja conferido amplos poderes para representá-lo em todos os atos e termos do procedimento 
licitatório; 
7.7.1 – No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o instrumento 
que o habilita a representar a Licitante, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes; 
7.7.2 – Se o portador dos envelopes da Licitante na detiver instrumento de representação, tal pessoa 
ficará impedido de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação; 
7.7.3 – Uma vez proferido o resultado do julgamento da documentação, estando presentes todos os 
representantes legais das licitantes e havendo desistência expressa da interposição de recurso até esta 
fase processual e fazendo constar na Ata de Julgamento da Documentação, tal decisão, assim a CPL 
poderá dar continuidade à sessão e proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.8 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será usado como critério de desempate o 
sorteio público. 
 
8) DO RECURSO: 

8.1 - Dos atos da Administração, em qualquer fase da licitação ou execução do contrato que dela 
resulte, cabe interposição de recursos (por escrito) para a autoridade competente, conforme preceitua o 
artigo 109 da Lei 8.666/93 exceto as hipóteses previstas no artigo 41 da mesma Lei, que deverão ser 
interpostos antes da abertura da licitação. 
 
9) DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 

9.1 – O prazo para realização dos trabalhos será de 6 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, de comum acordo entre as partes, até o limite máximo 
de 60 meses conforme art 57, Inc II da Lei 8.666/93. 
 
10) PAGAMENTO: 

10.1 - O Município de Itanhandu (MG) realizará o pagamento mensalmente mediante a apresentação da 
Nota Fiscal devidamente acompanhada das requisições assinadas, devidamente liquidadas e com a 
apresentação das CND-INSS e CRF-FGTS com validades mínimas até a data de emissão da nota fiscal. 
10.2 - Condições de pagamento: 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. 
11) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar(em) a(s) despesa(s) de responsabilidade 
da Prefeitura no presente exercício, conforme verba(s) a seguir especificada(s): 
143 - 02.05.00.18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros–pessoa jurídica 
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12) DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO: 

12.1 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação 
da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a 
suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 
12.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou a inexecução total ou parcial do 
contrato administrativo, a Administração poderá aplicar a contratada todas às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além das sanções discriminativas assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa: 
a) advertência por escrito; 
b) multa, pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar pena 
pecuniária de 10 % (dez por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais cominações 
legais; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante; por um 
período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n.º 8.666/93; 
d) rescisão do termo de contrato; 
e) declaração de inidoneidade para licitar. 
 
13) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 – É vedada a transferência total ou parcial para terceiros do contrato, resultante do objeto desta 
licitação; 
13.2 – Os trabalhos serão fiscalizados quanto a qualidade e bom andamento; 
13.3 – O Município de Itanhandu (MG) reserva-se no direito de anular ou revogar esta licitação no total 
ou em parte, desde que se verifique a legalidade ou conveniência da Administração, nos termos do art. 
49 da Lei Nº 8.666/93; 
13.4 – Torna-se implícito que os licitantes, ao protocolarem suas propostas, concordam integralmente 
com os termos deste Edital e seus anexos; 
13.5 - Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes no local indicado, não serão admitidas 
quaisquer retificações de documentos e propostas apresentadas, FICANDO EXPRESSAMENTE 
PROIBIDA, a juntada de qualquer documento, como também a participação de proponentes 
retardatários; 
13.6 – Qualquer esclarecimento sobre esta licitação, será fornecido pela Comissão Permanente de 
Licitação de Itanhandu, pelo Telefone (35) – 33612000, ou no endereço Praça Amador Guedes, 165, de 
09:00 as 16:00 horas em dias úteis. 

 
Prefeitura Municipal de Itanhandu (MG), 29 de Maio de 2013. 

 

Marcos Alexandre de Carvalho         De Acordo: __________________________
Presidente da C. P. de Licitação                   Dr. Henrique Mancilha Scarpa 
 ASSESSOR JURÍDICO 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – FINALIDADE 
1.1. Auxiliar o município na obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, obtenção 
do ICMS Ecológico, emissão de laudos e pareceres diversos, orientação para elaboração do plano de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, orientação para adequação do Município às 
legislações ambientais Estaduais e Federais, dentre outros serviços pertinentes ao objeto desta licitação 
 
2 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 – As etapas necessárias para realização dos trabalhos, de responsabilidade da empresa vencedora 
deste certame, são as seguintes: 
2.1.1 – Auxiliar na elaboração de laudos e pareceres ambientais da Secretaria de Meio Ambiente, em 
suas decisões com relação a intervenções em APP, supressão de vegetação, laudos de alternativa 
técnica locacional ambiental com relação a instalação de novos empreendimentos no município, entre 
outras demandas que por ventura o corpo técnico não tenha elementos para deliberar; 
2.1.2 – Mitigar e recorrer a problemas provenientes de autos de infrações, solicitações do Ministério 
Público e/ou solicitações de órgãos Ambientais através da elaboração de projetos e estudos (Projeto 
Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, 
Projetos e Formulários para obtenção de Outorgas de Direito de Uso de Água, Laudos Técnicos entre 
outros) no âmbito dos licenciamentos ambientais municipais, estaduais e/ou federal; 
2.1.3 – Realizar processo de licenciamento ambiental da Usina de Reciclagem e Compostagem; 
2.1.4 – Realizar estudo para ampliação/aprimoramento da Coleta Seletiva, fornecendo subsídios para o 
aprimoramento da coleta seletiva no município. 
2.1.5 – Prosseguir com processos de licenciamento ambiental de obras e atividades municipais com 
pendências de regularização; 
2.1.6 – Realizar processos de licenciamento ambiental de novas obras e atividades a serem realizadas 
pelo município; 
2.1.7 – Realizar processo de licenciamento ambiental de área (s) que serão utilizadas para a construção 
de conjuntos habitacionais; 
2.1.8 – Elaborar parecer de viabilidade técnica e econômica sobre a ativação do aterro sanitário na área 
da UTC (Usina de Triagem e Compostagem); 
2.1.9 -  Elaborar estudo do aterro controlado atual. Neste estudo deverá ser calculada a vida útil do 
aterro, indicando a necessidade, se for o caso, de prever nova área a ser destinada para o mesmo fim; 
2.1.10 – Iniciar estudo para elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
Urbanos; 
2.1.11 – Elaborar projetos com o objetivo de captar recursos para o desenvolvimento de ações voltadas 
à preservação e conservação ambiental do município de Itanhandu. Estes projetos serão desenvolvidos 
conforme os editais vigentes que estejam de acordo com as políticas públicas desenvolvidas no 
município;  
2.1.12 – Orientação e elaboração de parecer quanto à existência de ponto de abastecimento de óleo 
diesel dentro da Garagem Municipal, indicando medidas de obtenção, se necessário, de licenças;  
2.1.13 – Atender todas as solicitações dentro do prazo; 
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
Declaramos em atendimento ao disposto no edital de Tomada de Preços nº 001/2013, que não 
possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho. 
 
OBS: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendizes, deverá declarar 
expressamente. 
 
Local e data. 
 

_______________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório de Tomada de Preços n° 02/2013, realizado pelo 
Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais. 
 
Local e data. 
 

_______________________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 
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ANEXO IV
Modelo de Proposta Comercial 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2013 
 
A empresa   ................................................................................,estabelecida na 
.............................................................................................,inscrita no CNPJ sob nº 
......................................................., propõe executar a Prefeitura Municipal de Itanhandu, em estrito 
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, serviços conforme abaixo discriminado; 
concordando que os mesmos serão executados de acordo com o Edital, após o recebimento da nota de 
empenho, ou a ordem de serviços. 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Telefone/Fax 

Banco Agência (nome / nº) Conta corrente 

Dados do Signatário - para assinatura do Contrato 
Nome: Cargo: 
Nacionalidade Identidade CPF 

VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 
 
Obs.: Anexar à proposta a relação completa com marca e modelo dos equipamentos adequados e 
disponíveis para o evento. 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública do certame. 

 
local,           de                          de 2013 

 

___________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da licitante) 
R.G.: 

ITEM SERVIÇO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL  (06 meses) 


