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EDITAL RETIFICADO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE  

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

PROCESSO: 23.590 

 

IMPORTANTE: 

 

NOVA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 20/11/2019 ÀS 8H30MIN  

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 14/11/2019 ATÉ ÀS 13 HORAS 

Site: www.tupancireta.rs.gov.br 

E-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

Contato Setor de Licitações: (55) 3272 7514 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (informando o no da licitação) 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS ENVELOPES PELO CORREIO: 

Prefeitura de Tupanciretã 

A/C Comissão Permanente de Licitações – Portaria nº 25.221 

Rua: Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181 – Centro 

Cep: 98.170-000 

Tupanciretã/RS 

 

Obs.: Identificar que é documentação relativa à Concorrência nº 001/2019 
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EDITAL   RETIFICADO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

COMPROMISSADO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, representado pelo Prefeito, Senhor CARLOS AUGUSTO 

BRUM DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 

realizando a Concorrência Pública nº 001/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, a ser processado e julgado 

pela Comissão Permanente de Estudos e Julgamento de Propostas e Licitações de Preços, regida pela Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações, bem como, subsidiariamente, as normas federais pertinentes ao assunto, no que couber, 

em especial, a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações. 

 

1. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

1.1. Os envelopes, contendo os Documentos de Habilitação e da Proposta, definidos neste Edital, deverão ser entregues 

no Centro Administrativo da Prefeitura de Tupanciretã, na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº  181, até o 

dia  20 de novembro de 2019, às 8h30min, quando se dará início a abertura da sessão pública. 

 

1.2. O Município de Tupanciretã/RS não se responsabilizará por envelopes de documentação e proposta que por 

ventura não cheguem até o local e na hora determinados no item 1.1 deste Edital. 

 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima 

mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 

independentemente de nova comunicação. 

 

1.4 O valor máximo admitido para prestação dos serviços licitados é de R$ 81.914,06 (oitenta e um mil novecentos 

e quatorze reais e seis centavos) mensais, com base na planilha de custo (Anexo II). Serão desclassificadas as 

propostas que apresentarem valores acima do preço estimado. 

 

1.5 Este edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as fontes do direito aplicável para a 

sustentabilidade ambiental. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. Constitui o objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a 

prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e inorgânicos, de 

estabelecimentos domiciliares, comerciais, industriais, agroindustriais e serviços, que estiverem depositados nas vias 

públicas urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã. 

 

2.1.1 A coleta está estimada no recolhimento de 270 (duzentos e setenta) toneladas mensais, pelo período mínimo de 

12 (doze) meses. 

 

2.1.2 Não estão compreendidos na prestação de serviço a coleta de resíduos de entulhos de obras públicas ou 

particulares, terra, areia, podas de arborização pública ou grandes jardins, resíduos de mudanças de domicílios ou 

reforma de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos de serviços de saúde e animais mortos, em 

especial embalagens de agrotóxicos ou congêneres. 

 

2.2 A coleta e o transporte dos resíduos deverá ser realizada com a utilização de 02 (dois) veículos com as seguintes 

especificações mínimas: 

 Os dois veículos deverão ser dotados de equipamentos coletores compactadores de resíduos, com capacidade 

mínima para 15 m³ (quinze metros cúbicos), de carregamento traseiro; 

 O equipamento deverá ser montado em caminhão com dois eixos (tipo I) e com três eixos (tipo III); 
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 Os veículos não deverão ter idade superior a 10 (dez) anos na data da abertura desta licitação; 

 Os veículos coletores utilizados na realização do serviço deverão estar equipados com sistema de 

posicionamento global (GPS), para o monitoramento das rotas, dias, horários, frequência dos trabalhos e 

quilometragem. O sistema deverá fornecer relatórios como percurso, paradas, quilometragem percorrida 

urbana e na rodovia. 

 Os veículos deverão possuir compartimento estanque, de no mínimo 100 litros, para armazenamento dos 

líquidos gerados pela compactação, bem como compartimento para a guarda de ferramentas necessárias à 

complementação dos serviços. 

 

2.2.1 Para que não haja comprometimento da coleta diária dos resíduos, o proponente vencedor deverá disponibilizar 

um veículo reserva, dotado de equipamentos coletores e compactadores de capacidade mínima para 15 m3, para 

substituição, no prazo máximo de seis horas, no caso de avaria em um dos veículos que estão em circulação. 

 

2.3 Os serviços contratados deverão ser realizados de segunda a sábado, rigorosamente, de acordo com as 

especificações técnicas do projeto básico e com os roteiros constantes dos Anexos I do Edital, parte integrante desta 

licitação.  

 

2.4 A coleta dos resíduos será efetuada em todas as vias públicas urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã, 

inclusive naquelas onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas 

de bairros, becos ou vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a ser 

determinados pela fiscalização do Município de Tupanciretã.  

 

2.4.1 Serão também beneficiadas com o serviço, quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do 

contrato.  

 

2.5 A destinação final dos resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e inorgânicos, fruto da coleta em estabelecimentos 

domiciliares, comerciais, industriais, agroindustriais e serviços, deverão ser transportados e depositados no aterro 

sanitário da Unidade da Boca do Monte, nº 4555 A - Bairro Caturrita - Santa Maria/RS, com base no contrato nº 

109/2019, firmado entre o Município de Tupanciretã e a empresa CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos 

Ltda – Filial Santa Maria. 

 

2.5.1 No local do aterro terá uma balança para controle de pesagem dos caminhões, sendo que a cada pesagem será 

emitido comprovante (ticket) constando a data, horário de entrada e saída, placas do veículo, peso de entrada, peso de 

saída e peso líquido. 

 

2.5.2 Uma via deste ticket deverá ser entregue ao condutor do veículo no ato da pesagem, que o entregará ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente do Município de Tupanciretã.  

 

2.6. O Secretário Municipal de Meio Ambiente somente emitirá Ordem de Início dos Serviços mediante a assinatura 

do contrato, conferência detalhada do atendimento as exigências para fiel cumprimento do contrato e da apresentação 

ART do responsável técnico, referente ao objeto licitado. 

 

2.7 Transcorridos 60 dias do início do contrato, a empresa contratada deverá elaborar mapa informativo que contemple 

rotas, frequências e horários pertinentes a coleta convencional. 

 

2.7.1 Tal informativo deve ser impresso e distribuído nas residências dos munícipes, na proporção de 01 por imóvel. 

 

2.8 É obrigação da empresa contratada investir 1% do valor mensal do contrato em ações diretas de Educação Sanitária 

e Ambiental no território do município. 

 

2.9 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da empresa contratada. 
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2.9.1 Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da empresa contratada, poderá a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente assumir imediatamente a execução dos serviços, tomando as providências necessárias 

para a realização da coleta, podendo, ainda, determinar que outra empresa execute os serviços. 

 

2.10 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também poderá assumir a execução dos serviços, independente de 

rescisão contratual, na hipótese da empresa contratada não conseguir deter eventual movimento grevista, legal ou não, 

que paralise ou reduza os trabalhos. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Somente poderão participar desta licitação os interessados que detenham atividade pertinente e compatível com o 

objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como apresentarem a 

documentação exigida, em conformidade com os artigos 28 a 33 da Lei 8.666/93.  

 

3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrarem em uma ou 

mais das situações a seguir: 

 

3.2.1. empresas sob processo de falência ou concordata; 

 

3.2.2. empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de 

participar de licitações e/ou impedidas de contratar com qualquer esfera da Administração Pública, ou tenham sido 

declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas; 

 

3.2.3 empresas penalizadas com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

3.2.4. empresas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 

de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou assemelhados; 

 

3.2.5 empresas que não tenham devidamente caracterizados no CNPJ, atividade compatível com o objeto licitado. 

 

3.3 Para fins de comprovação da idoneidade da empresa participante será consultada a lista das empresas declaradas 

inidôneas e impedidas de participar de licitações e contratações com todas as esferas públicas disponibilizadas por 

órgãos federais e estaduais. 

 

3.4. A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente edital e de seus 

anexos. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as seguintes normas: 

 

a) decairá do direito de impugnar o presente edital o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades, 

supostamente existentes no edital, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do certame. Sendo 

intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

b) as petições de impugnações, originais ou em cópias autenticadas, deverão ser protocoladas junto ao Município de 

Tupanciretã/RS, no horário de expediente da Prefeitura, cabendo a Comissão de Licitação conjuntamente com a 

Assessoria Jurídica do Município, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

b.1) serão aceitas petições enviadas pelo correio, desde que entregues no Setor de Licitações do Município de 

Tupanciretã, impreterivelmente, até às 13 horas do dia 14 de novembro de 2019. 
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c) Não serão aceitos pedidos de impugnações enviados via e-mail ou entregues fora do prazo estabelecido acima. 

 

4.2 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente não o impedirá de participar do processo licitatório, ao 

menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

4.3 Acolhida a petição, contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, com correção 

dos itens impugnados. 

 

4.4 Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, o prazo de 

divulgação será restituído na íntegra. 

 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

5.1. Cada licitante poderá fazer-se representar perante a Comissão Permanente de Licitação, admitindo-se como 

representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma 

reconhecida em cartório ou credenciamento. 

 

5.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no ato da entrega dos 

envelopes de habilitação e proposta, ocasião em que o representante se identificará, entregando cópia autenticada da 

Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitem 5.3 e 5.4 infra, os quais serão analisados pela 

Comissão antes do início da sessão de abertura. 

 

5.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão de Licitação, 

cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a 

sua qualidade de representante legal. 

 

5.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de credenciamento ou procuração, deverá entregar à 

Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de 

credenciamento, conforme modelo do Anexo IV deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado 

pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, 

inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, 

constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado. 

 

5.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

6.1. Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - 

HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte 

externa: 

 

PREFEITURA DE TUPANCIRETÃ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL e CNPJ 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

PREFEITURA DE TUPANCIRETÃ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL  e CNPJ 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1.1. Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 

6.3, em uma via original ou em cópias autenticadas, obrigando-se o proponente fornecer à Comissão Julgadora os 

originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. 

 

6.1.2 Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão Permanente de Licitação 

na data e hora determinada para a abertura da sessão pública. 

 

6.1.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada 

em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados por servidor público municipal da unidade que 

realiza a licitação, mediante apresentação dos respectivos originais. 

 

6.1.4. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 

deverão solicitar a autenticação até um dia útil antes da data da abertura da Sessão Pública, comparecendo ao Setor 

de Licitações do Município de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 

 

6.1.5.Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade. Caso o órgão emissor  

não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da emissão, exceto para 

o comprovante de inscrição no CNPJ e para os documentos relativos à Qualificação Técnica, se for solicitado. 

 

6.1.6 Os documentos obtidos pela INTERNET não necessitarão de autenticação, devendo o proponente apresentar os 

respectivos documentos de forma legível e constando o endereço eletrônico para verificação de sua autenticidade. 

 

6.1.7 É requisito essencial para habilitação nesta licitação que os proponentes tenham, devidamente caracterizados no 

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, objeto social compatível com a 

atividade da presente licitação. 

 

6.1.8. Os documentos deverão ser apresentados, de preferência, na sequência solicitada, fixos ou em pasta própria, 

não devendo ser entregues soltos. 

 

6.1.9. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seus(s) representante(s) 

legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

 

6.1.10. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, deverá apresentar, dentro do envelope da documentação, declaração, firmada por contador, ou 

a certidão simplificada, emitida pela Junta Comercial, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

Observação: A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma estabelecida no item 

acima, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão de Licitação da aplicação dos benefícios 

da Lei Complementar n° 123/2006, ao presente certame. 

 

6.1.11 A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 

alguma restrição.  

 

a) Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
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b) A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 

dirigido à Comissão Permanente de Licitação, devidamente protocolado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 

concedidos.  

 

c) A não regularização da documentação no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultado à Comissão Permanente de 

Licitação convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade 

Competente para revogação.  

 

6.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

6.2.1.1. Registro Comercial e cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual;  

 

6.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das alterações se houver, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

6.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e 

as respectivas inscrições nos órgãos competentes, bem como o devido registro na Junta Comercial;  

 

6.2.1.4 Tratando-se de empresas em consórcio, as mesmas deverão observar as normas previstas no artigo 33 da 

Lei nº 8.666/93, apresentando a documentação para habilitação jurídica ali exigida. 

 

6.2.2. Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

6.2.2.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com CNAE compatível com o 

objeto da licitação; 

 

6.2.2.2 Alvará de Funcionamento expedido pelo município da jurisdição fiscal da pessoa jurídica (caso a validade do 

alvará estiver condicionada ao pagamento da Taxa de Fiscalização e Vistoria, o proponente também deverá apresentar 

comprovante do pagamento); 

 

6.2.2.3 Certidão Negativa Municipal do domicilio ou sede do proponente; 

 

6.2.2.4 Certidão Negativa Estadual do domicilio ou sede do proponente; 

 

6.2.2.5 Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo a 

regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros, do domicilio ou sede do proponente, com base na 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014; 

 

6.2.2.6 Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

6.2.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho. 

 

6.2.3.Documentos relativos a Qualificação Econômico-Financeira: 
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6.2.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis com Notas Explicativas do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, apresentado nas formas 

abaixo discriminadas, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta: 

 

 Em se tratando de Sociedade Civil ou Comercial, o balanço deverá ser apresentado por cópia do Livro Diário 

da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente com os Termos de Abertura e Encerramento e 

assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também pelo 

contador, constando nome completo e registro profissional; 

 

 No caso específico de Sociedade por Ações, o balanço deverá ser apresentado em publicação no Diário 

Oficial do Estado; 

 

 A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da 

lei.  

 

a) Entende-se que a expressão “na forma da lei” engloba, no mínimo: Balanço Patrimonial (Livro Diário), 

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício (Livro Diário), Termos de Abertura e de 

Encerramento (Livro Diário), Notas Explicativas e Recibo de entrega de escrituração contábil digital 

(Livro Diário).  

 

b) As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.  

 

c) A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas vigentes que tratam do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site 

www.receita.gov.br, no link SPED.    

 

 Em se tratando de Microempresas (ME) ou de empresas de Pequeno Porte (EPP), consideradas como tais 

àquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao nome empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), 

o balanço poderá ser substituído por Declaração Anual Simplificada de Rendimentos e Informações, em 

modelo simplificado, aprovado pela Secretaria da Receita Federal. 

  

Observação 1: Para fins de comprovação da boa situação financeira, a empresa licitante deverá apresentar nota 

explicativa assinada pelo contador, cujos índices mínimos aceitáveis deverão ser apurados e demonstrados pela 

aplicação da seguinte fórmula:  

    

                                                   AC 

LIQUIDEZ CORRENTE:     ----------   = índice mínimo: 1,00 

                                                   PC 

 

                                         AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: 1,00  

                                           PC + PELP 

 

                                                                         

                                                   AT 

SOLVÊNCIA GERAL:   --------------------    = índice mínimo: 1,00 

                                             PC + PELP 

 

Onde: AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; PELP = Passivo 

Exigível a Longo Prazo; AT = Ativo Total.  
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Observação 2: Para fins de habilitação das empresas licitantes, a documentação da Qualificação Econômico-

Financeira, referente ao item 6.2.3.1 do edita, serão analisadas por Contadora do Município, que poderá utilizar a 

ferramenta disponibilizada na internet no site: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/calculadora, 

para facilitar a apuração dos cálculos dos índices do Balanço Patrimonial. 

 

6.2.3.2 Comprovar perante Certidão da Junta Comercial capital social igual ou superior a 10 % do valor estimado 

do contrato, para o período de 12 (doze) meses. 

 

6.2.3.3 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida no domicílio ou sede da pessoa jurídica, (caso 

não contenha validade, não será aceita com data de emissão superior a sessenta dias). 

 

6.2.4. Documentos relativos a qualificação técnica 
 

6.2.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicação do objeto social compatível com a presente 

licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro do (s) responsável (eis) técnico (s), com seus respectivos 

comprovantes de regularidade.  

 

6.2.4.2 Certidão de Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do profissional designado para ser o responsável técnico pelo 

serviço, comprovando seu vínculo com a empresa da seguinte forma: 

a) Em se tratando de sócio(s) da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social ou documento 

equivalente;  

b) No caso de empregado(s), mediante cópia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s);  

c) No caso de contrato de prestação de serviços, mediante cópia do contrato com firma reconhecida ou 

registro no órgão competente.  

 

Observação 1: Para fins de habilitação neste certame, as certidões dos itens 6.2.4.1 e 6.2.4.2 não devem possuir 

observações e/ou restrições relativas aos serviços desta licitação. 

 

Observação 2: Caso a licitante vencedora e/ou o seu profissional tenham o registro expedido por Conselhos de outras 

regiões cuja circunscrição não seja do Estado do Rio Grande do Sul, deverão apresentar o registro com o visto do 

CREA/RS ou no CAU/RS, para fins de formalização do contrato. 

 

6.2.4.3 Comprovação de Capacidade Técnica Operacional, através de apresentação de no mínimo um atestado 

fornecido por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, em nome da empresa licitante, comprovando ter a empresa executado 

serviços de coleta de resíduos urbanos em prazos e quantidade de toneladas/mês, com no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) ao estimado neste edital. 

 

6.2.4.4 Comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através de apresentação de no mínimo um atestado 

fornecido por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, em nome do responsável técnico da empresa licitante, devidamente 

registrado junto ao CREA ou CAU de seu estado, comprovando ter o profissional executado serviços de coleta de 

resíduos urbanos em prazos e quantidade de toneladas/mês, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) ao estimado 

neste edital. 

 

Observação 1: Não serão aceitos atestados de serviços inacabados ou executados parcialmente, nem permitindo o 

somatório de quantidades de diferentes contratos. 

 

6.2.4.5 Licença Ambiental do Órgão de Controle Ambiental expedida pelo órgão competente (municipal ou estadual 

ou federal), a qual autoriza a empresa a executar os serviços licitados, ou prova de que o serviço está dispensado desta 

licença. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/calculadora
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6.2.4.6 Declaração assinada por médico do trabalho ou engenheiro de Segurança do Trabalho, indicando que a empresa 

licitante cumpre com as normas vigentes relativas à saúde e segurança do trabalho dos funcionários e de que está em 

dia com os documentos: PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) – PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) – LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), com a devida 

comprovação de que os mesmos estão válidos (PCMSO e PPRA (validade: um ano)).  

 

6.2.4.7 Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que possui dois veículos devidamente 

regularizados, dotados de equipamentos coletores e compactadores, com capacidade mínima para 15 m3, com idade 

não superior a 10 (dez) anos na data da abertura desta licitação, bem como de que possui veículo reserva para 

substituição, no caso de avaria em um dos veículos que estão em circulação. 

 

Observação: Para fins de formalização do contrato, a licitante vencedora do certame deverá apresentar os 

documentos, abaixo relacionados,  comprovando a veracidade da declaração dada em atendimento ao item 6.2.4.7: 

 

a) Cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento - Exercício 2019 dos dois veículos dotados 

de equipamentos coletores e compactadores, com capacidade mínima para 15 m³, sendo que nenhum 

veículo deverá ter idade superior a 10 (dez) anos, bem como do veículo reserva.  

 

b) No caso de não ser proprietário dos veículos deverá anexar declaração de disponibilidade dos veículos 

devidamente assinada e reconhecida firma pelo proprietário, pelo período de vigência da contratação.  

 

c) Apólice de seguro de responsabilidade civil e contra terceiros, com valor mínimo de R$ 100.000,00, 

acompanhado do comprovante de pagamento da apólice ou dos pagamentos de todas as parcelas com 

vencimento até a data da homologação deste processo licitatório. 

 

6.2.4.8 Declaração, sob as penas de lei, que está ciente das condições estabelecidas neste Edital, que tem pleno 

conhecimento dos locais em que será executado o serviço de coleta dos resíduos e aceita o itinerário como regular 

(modelo Anexo V). 

 

6.2.4.9 Declaração (modelo Anexo VI) subscrita pelo representante legal da empresa participante de que não incorre 

em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

 que não foi declarada inidônea pelo Poder Público; 

 que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 que não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

 que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou 

assemelhados. 

 

6.2.4.10 Declaração (modelo Anexo VII) de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 

de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.3.1 O Envelope nº 02 deverá conter a proposta, em 01 (uma) via, datilografada ou impressa eletronicamente em 

papel, com identificação da empresa, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada 

e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope 

devidamente fechado e rubricado no lacre, com os seguintes elementos: 

 



 

11 

Dayan Soares Peixoto 

OAB/RS 69.472 

 

a) A razão social do proponente, a inscrição no CNPJ, o endereço, o nome do representante legal, identificado através 

de seu CPF e o cargo que ocupa na empresa, telefone, endereço eletrônico e dados bancários para pagamento (banco, 

agência e conta). 

 

b) O nº do CNPJ deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do documento fiscal (Nota Fiscal ou 

Fatura) para efeitos de cobrança; 

 

c) Referência ao número deste Edital e do objeto da licitação correspondente; 

 

d) Proposta detalhada, expressa em reais, com duas casas decimais, rubricada em todas as páginas e assinada na 

última pelo responsável técnico legalmente habilitado e pelo representante legal da empresa, mencionando o preço 

global mensal para a execução do serviço, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos, diretos 

e indiretos, bem como leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos, serviços de terceiros, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, transporte, seguros, licenças, enfim, tudo que se fizer necessário à perfeita execução dos 

serviços licitados. 

 

e) Planilha de quantitativos e custos unitários, nos moldes da planilha apresentada pelo Município, constante do anexo 

II do edital; 

 

f) A composição detalhada do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) referente à proposta. 

 

g) A composição detalhada dos encargos sociais. 

 

Observação 1: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores acima do critério de aceitabilidade 

previsto no item 1.4 do edital. 

 

Observação 2: Na proposta do licitante deverá ficar garantida as remunerações e demais direitos previstos em 

convenções coletivas, bem como a manutenção das alíquotas de tributos. 

  

Observação 3: A composição dos elementos dos encargos sociais cabe exclusivamente a licitante. 

 

h) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da 

licitação. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 

60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

 

6.3.2. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e das condições do objeto da licitação. 

Devendo ser verificadas as características dos resíduos e quantidades a serem dispostas, a área e o sistema viário local 

onde serão coletados os resíduos sólidos, não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento destes 

pontos como elemento impeditivo da correta formulação da proposta financeira. 

 

6.3.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições 

deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente 

inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem 

alternativas. 

 

6.3.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

 

6.3.5. No caso da participação microempresa e empresa de pequeno porte no certame, na análise das propostas serão 

observados os termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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6.3.6. Caso normas supervenientes venham a alterar a regra aplicável à microempresa, empresa de pequeno porte ou 

Cooperativas, caberá à Comissão de licitação decidir acerca dos procedimentos a serem adotados a fim de equalizar 

as propostas.  

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1. Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que 

comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os 

trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados 

pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 

01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

7.1.2. Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão 

examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes 

credenciados. 

 

7.1.3. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, 

designando-se o dia para a divulgação do resultado, comunicando a todos participantes. 

 

7.1.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto os proponentes que não tiverem 

comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.1.5. Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos 

licitantes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que depois de decorrido este prazo os envelopes serão destruídos. 

 

7.2 Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em momento 

subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes 

de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de 

recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes 

após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

 

7.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubricadas 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, 

procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

 

7.2.3 Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em preço unitário, 

bem como se houver divergência entre o valor numérico e o valor escrito por extenso, prevalecerá o valor por extenso, 

devendo a Comissão de Licitação proceder à correção no valor global e no valor numérico. 

 

7.2.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto os proponentes que não tiverem 

comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2.5. Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será 

comunicada a data da divulgação do resultado pela Comissão de Licitação. 
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7.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, 

escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 

 

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item “Envelope 

nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL, entendendo-se como tal o valor total mensal da proposta, sendo a adjudicação efetuada 

a uma única empresa. 

 

8.1.1. O valor máximo admitido para prestação dos serviços licitados é de R$ 81.914,06 (oitenta e um mil novecentos 

e quatorze reais e seis centavos) mensais, com base na planilha de custo (Anexo II). Serão desclassificadas as 

propostas que apresentarem valores acima do preço estimado. 

 

8.1.2. Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação 

que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, 

inciso II, da Lei 8.666/93. 

 

8.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas a Comissão procederá da seguinte forma: 

 

8.2.1 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação com as microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

8.2.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

8.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

8.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.2.5 Em caso de empate entre licitantes igualmente enquadradas como microempresa e empresa de pequeno 

porte, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio. 

 

8.3 Dentro do prazo a ela concedido, a Comissão: 

 

8.3.1 Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderam as exigências do edital e da legislação 

pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis. 

 

8.3.2 Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento estimado, caberá a Comissão encaminhar o 

processo ao setor requisitante para que o mesmo verifique a conformidade da proposta com os preços correntes do 

mercado, os quais deverão ser registrados na ata de julgamento. 

 

8.3.3 Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificações e da seleção efetuada, 

concluindo pela classificação ordinal dos proponentes. 

 

8.3.4 Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não solicitadas neste instrumento 

ou em diligências. 
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8.3.5 No local, data e hora designados, a Comissão divulgará a ordem de classificação. 

 

8.3.6 Divulgada a ordem de classificação, a Comissão dará vista das propostas, aos representantes dos proponentes. 

 

8.3.7 Em qualquer fase da licitação, poderá a Comissão promover diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, inclusive quanto a justificativa escrita da composição dos preços constantes 

da proposta formulada, desde que tais providências não importem em apresentação de novos documentos, que 

deveriam estar inseridos nos envelopes 1 e 2. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei 

nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, 

subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL 

- deste Edital. 

 

9.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente do Município de Tupanciretã, por intermédio da Comissão 

de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los 

subir devidamente informados. 

 

9.3. Os recursos deverão ser protocolados no Centro Administrativo, sito na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 

nº 181, no horário de expediente da Prefeitura, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

10.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 

presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente. 

 

11. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 
 

11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a empresa vencedora do certame será 

convocada oficialmente para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar 

o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.1.1 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

proponente vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, com 

base no §1º do artigo 64, da Lei 8.666/93. 

 

11.2. 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. 

 

11.3. O proponente será declarado como desistente, caso não compareça para assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido, ficando sujeito as seguintes sanções, aplicáveis isoladas ou conjuntamente: 

 

11.3.1 Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor mensal de sua proposta, que deverá ser recolhida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 

interessado. 

 

11.3.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo de 2 (anos) anos. 

 

12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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12.1. O pagamento será realizado mensalmente, no décimo dia do mês subsequente ao da prestação do serviço, 

mediante apresentação da respectiva nota fiscal liberada pelo setor competente, através de depósito na conta corrente 

do proponente. 

 

12.1.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país, grafada com dois dígitos após a vírgula, sendo 

que o CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

12.1.2. Juntamente com a Nota Fiscal, para fins de efetivação do pagamento, o proponente vencedor deverá apresentar 

as guias, abaixo relacionadas: 

 Guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

prestação de serviço, com comprovante de pagamento; 

 Disponibilizar mensalmente as GFIPs/SEFIPs segregada para o tomador dos serviços, em nome do Município 

de Tupanciretã, com a relação de empregados referente ao mês anterior da execução dos serviços.; 

 Apresentação do comprovante de pagamento da apólice de seguro dos veículos ou, no caso da apólice ser 

parcelada, o comprovante do pagamento das parcelas do seguro. 

 

12.1.3 O proponente vencedor deverá apresentar, anualmente, a CND Municipal, o Certificado de Regularidade do 

FGTS e a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo a 

regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros, com prazo de validade atual, para fins de renovação 

contratual. 

 

12.1.4. A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

12.2. Por ocasião do pagamento dos serviços contratados, total ou parcial, a Secretaria da Fazenda deverá observar o 

disposto na instrução normativa nº 971/2009, exigindo do proponente vencedor a comprovação relativa à retenção dos 

valores devidos ao INSS ou então, reter estes valores e fazer o pagamento segundo determinações do órgão, nos 

percentuais legais, e ainda observar  retenções de ISS e IRRF conforme legislação vigente 

 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência do respectivo contrato, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

12.4. Respeitado os prazos para o contraditório e a ampla defesa, as multas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

12.5. O MUNICÍPIO poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou de suas parcelas, caso o proponente 

vencedor deixe de cumprir uma ou mais das hipótese abaixo relacionadas, e enquanto perdurar o ato ou fato sem 

direito a qualquer reajustamento complementar: 

 

a) O proponente vencedor deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município. 

 

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que o proponente vencedor  

atenda à cláusula infringida. 

 

c) O proponente vencedor  retarde indevidamente a execução do serviço.  

 

d) Débito do proponente vencedor para com o MUNICÍPIO proveniente da execução deste instrumento.  

 

e) Em qualquer das hipóteses previstas nas alíneas acima, ou de infração das demais cláusulas e obrigações 

estabelecidas neste instrumento. 

 

12.7. A despesa referente aos serviços, objeto da presente licitação, será empenhada na seguinte dotação orçamentária: 
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ORGÃO: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMAM 

ATIVIDADE: 2087 – Manutenção Serviços Coleta de Lixo/Limpeza/Conservação Vias Urbanas 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0001 – Recursos Próprios Livres 

Código da Despesa: 7272 – Limpeza e Conservação 

 

13.  DO REAJUSTAMENTO 

 

13.1. Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 

 

13.2. Havendo renovação/prorrogação do contrato, os valores devidos poderão ser reajustados, a partir do 13º (décimo 

terceiro) mês de assinatura do contrato, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro 

índice que venha substitui-lo, considerando a data da assinatura do contrato. 

 

13.2.1. O reajuste previsto neste item deverá ser solicitado oficialmente pela Contratada via protocolo, em até 30 

(trinta) dias antes de expirar o prazo de vigência do contrato básico. 

 

14.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

14.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, se presentes os requisitos legais e se conveniente para a Administração, limitada à 

duração a 60 (sessenta) meses. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE VENCEDOR 

 

15.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes desse instrumento e seus anexos, obriga-

se, ainda, o proponente vencedor: 

 

15.1.1. Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população, bem como em 

conformidade com as especificações técnicas do projeto básico e roteiros, constantes dos Anexos I do edital, e, ainda, 

observar as instruções emitidas pelo Município. 

 

15.1.2 Coletar os resíduos depositados nas lixeiras e container (ruelas, ruas e avenidas) e na ausência destas junto ao 

passeio público e logradouro, sendo expressamente proibido o amontoamento de resíduos de modo a acelerar os 

trabalhos e a conclusão antecipada dos roteiros. 

 

15.1.3 Disponibilizar um veículo reserva, dotado de equipamentos coletores e compactadores de capacidade mínima 

para 15 m3, para substituição, no prazo máximo de seis horas, no caso de avaria em um dos veículos que estão 

circulando, para que não haja comprometimento na coleta diária dos resíduos. 

 

15.1.4. Manter representante, devidamente qualificado e à disposição do Contratante, para solução de situações 

diversas e para fornecimento de informações necessárias a perfeita execução dos serviços contratados. 

 

15.1.5. Instruir os seus supervisores e motoristas a atender as solicitações da fiscalização do serviço. 

 

15.1.6. Fornecer, por conta própria, todos os materiais e equipamentos necessários à execução plena dos serviços 

contratados.  

 

15.1.7. Comunicar imediatamente o Secretário Municipal do Meio Ambiente qualquer problema existente, que 

implique na interrupção dos serviços contratados, como por exemplo, avarias nos veículos que estão realizando o 

serviço, acidente de trabalho, etc.  
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15.1.8 Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os 

serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, 

dentro dos prazos estipulados 

 

15.1.9 Acatar todas as modificações na frequência e horários de coleta, no período da vigência do contrato, feitas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que poderá alterar em até uma hora os horários de início dos serviços, ou  

alterar os turnos e/ou frequências em determinadas regiões; 

 

15.1.10. Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela 

fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções a fiscalização, 

não desobriga o proponente vencedor de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços 

contratados; 

 

15.1.11. Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer 

irregularidades ou defeitos verificados pela SMMA e pela fiscalização do Contratante. 

 

15.1.12 Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, decorrente de sua culpa ou dolo, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização. 

 

15.1.13 Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços prestados, arcando integralmente com 

o custo operacional dos veículos,  com o seguro dos veículos contra terceiros,  com a remuneração de seus 

funcionários, assim como pelo fornecimento de equipamentos de segurança e higiene dos mesmos. 

 

15.1.14. Arcar com todas as despesas concernentes à execução dos serviços, e outras incidências, se ocorrerem, 

visando o bom andamento da prestação dos serviços contratados. 

 

15.1.15.  Assumir o ônus decorrente das taxas de administração, tributos, salários e demais encargos sociais do pessoal 

por ele empregado. 

 

15.1.16. Manter o quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados 

e identificados, bem como pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, ou outros aqui não relatados. 

 

15.1.17. Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos de 

trabalho regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se 

nesta situação. 

  

15.1.18. Assumir integral responsabilidade pelos contratos de trabalho que celebrar, assim como pelas obrigações 

sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, relativas aos profissionais contratados, pois estes não terão qualquer 

vínculo empregatício e/ou administrativo com o Município, conforme o contido do art. 71 da Lei nº 8.688/93. 

 

15.1.19 Obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de proteção de uso recomendados ou 

obrigatórios pela legislação de higiene e segurança do trabalho. 

 

15.1.20 Proibir que seus empregados ou contratados ingressem em áreas estranhas ao local de execução dos serviços, 

sem antes certificar-se de já existir autorização expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por todo e qualquer 

dano a que esses derem causa nesses locais, ainda que autorizados para neles adentrar. 

 

15.1.21. Atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus empregados no trato com os 

demais servidores do Município e com o público. 

 



 

18 

Dayan Soares Peixoto 

OAB/RS 69.472 

 

15.1.22. Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, 

da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas. 

 

15.1.23 Não permitir que seus funcionários promovam a triagem de resíduos dispostos para a coleta, para posterior 

comercialização. 

 

15.1.24 Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o 

processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes. 

 

15.1.25 Promover treinamento admissional em prática de direção defensiva para os motoristas, e treinamento de 

reciclagem, sempre que necessário. 

 

15.1.26 Desenvolver programa de treinamento contínuo para prevenção de acidentes, com a realização de treinamento 

admissional e reciclagem, sempre que necessário ao adequado funcionamento das atividades laborais; (pelo menos 

uma vez ao ano). 

 

15.1.27 Manter a fiscalização e a SMMA atualizados quanto à frota utilizada na execução dos serviços, informando 

placas, prefixos etc; 

 

15.1.28 Fornecer à SMMA cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos utilizados nos serviços 

prestados. 

 

15.1.29 Substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA e da 

fiscalização, não estiver em condições de prestar serviço. 

  

15.1.30. Apresentar à FISCALIZAÇÃO, mensalmente, sob pena de, não o fazendo, ter sobrestado o seu pagamento, 

devidamente quitados: 

 Guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

prestação de serviço, com comprovante de pagamento; 

 Disponibilizar mensalmente as GFIPs/SEFIPs segregada para o tomador dos serviços, em nome do Município 

de Tupanciretã, com a relação de empregados referente ao mês anterior da execução dos serviços; 

 Apresentação do comprovante de pagamento da apólice de seguro dos veículos ou, no caso da apólice ser 

parcelada, o comprovante do pagamento das parcelas do seguro. 

 

15.1.31. Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 (duas) horas, qualquer veículo que, por falha mecânica, estiver 

impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização deverá ser comunicada da ocorrência. 

 

15.1.32. Transitar com os veículos coletores, quando em serviço de forma a causar o mínimo de impedimento ao 

trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem. 

  

15.1.33. Descarregar o lixiviado contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos em locais licenciados pela 

FEPAM, dentro dos aterros sanitários, onde for efetuada a descarga de resíduos. 

 

15.1.34 Manter lavados os veículos e equipamentos de serviço. 

 

15.1.35. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,  quanto à 

qualificação e habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à administração, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a execução contratual. 

 

15.1.36. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração Municipal. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO 
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16.1 A realização dos serviços e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de 

TUPANCIRETÃ, por intermédio da Comissão designada pela Portaria nº 25.173, composta pelo Gestor: Ewerton da 

Costa Boer – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: Paulo Roberto Beck Rad, conjuntamente com o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Sr. Luis Afonso Costa, que acompanharão a execução dos mesmos de acordo com o 

determinado, controlando os prazos estabelecidos e apresentação de fatura, notificando à CONTRATADA a respeito 

de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 

 

16.1.1 A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à 

perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo 

atendimento às cláusulas contratuais. 

 

16.1.2. Os supervisores e motoristas do proponente vencedor deverão ser instruídos a atender as solicitações da 

fiscalização do serviço, que terá poderes, inclusive, para paralisar as atividades e exigir a substituição de qualquer 

equipe que julgar não estar cumprindo com as determinações contratuais, ou para fazer retornar o veículo para coletar 

ou limpar algum ponto onde, eventualmente, tenham ficado resíduos. 

 

16.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município e terá as seguintes 

atribuições: 

 

a) definir o objeto deste instrumento, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 

entendimento. 

 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo proponente vencedor com relação 

ao objeto deste instrumento. 

 

c) acompanhar a qualidade dos serviços prestados, conforme projeto básico, apresentando ao proponente vencedor ou 

seu preposto, quaisquer reclamações ou solicitações com relação a eles. 

 

d) agir e decidir em nome do Município, inclusive, para rejeitar os serviços prestados em desacordo com as 

especificações exigidas. 

 

e) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pelo proponente vencedor, de condições previstas neste 

instrumento. 

 

f) certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las à Secretaria Municipal da Fazenda, após constatar o 

fiel cumprimento  das obrigações todas estabelecidas neste instrumento. 

 

g) conferir se os documentos estão em conformidade com o exigido, para então liberar o pagamento. 

 

h) exigir do proponente vencedor o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

 

i) transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, ao proponente vencedor, no tocante ao fiel cumprimento do 

disposto neste instrumento. 

 

j) solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) ao proponente vencedor. 

 

l) instruir o(s) recurso(s) do proponente vencedor no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa 

discordar do Município. 

 

m) no exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o 

direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento. pelo mesmo 

julgados necessários. 
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n) A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada que não estiver 

executando o serviço de acordo com as exigências contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso para com a 

população, estiver drogado ou alcoolizado, ou que estiver solicitando propina e ou gratificações. 

 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo proponente vencedor, poderá acarretar nas 

sanções abaixo relacionadas, resguardados os preceitos legais pertinentes e sendo-lhe garantida a prévia defesa:  

 

17.1.1 Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo ou que 

venham a causar dano a Administração ou a terceiros.  

 

17.1.2 Multas: Será aplicada pelo não-cumprimento das obrigações, nos seguintes casos:  

 

 Por não atender, dentro do prazo estipulado, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor mensal do serviço, por funcionário, por dia; 

 

 Por não higienizar, no mínimo uma vez por mês, seus veículos coletores. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por veículo não higienizado, por dia; 

 

 Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico. Multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia; 

 

 Por não atender solicitação de informações, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por deixar de efetuar a operação de coleta nos dias e turnos previstos no planejamento dos setores de 

coleta. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por coleta comprovadamente não 

realizada; 

 

 Por não executar corretamente o roteiro aprovado pela SMMA dentro do setor de coleta. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por roteiro não executado corretamente; 

 

 Por iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico. Multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por roteiro; 

 

 Por utilizar equipamentos de coleta ou lavagem em desacordo com o especificado no projeto básico. 

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia de utilização; 

 

 Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por ocorrência; 

 

 Por não sanar no prazo estipulado irregularidades identificadas. Multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por permitir que seus funcionários promovam, para comercialização, a triagem dos resíduos coletados. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 
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 Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos 

Serviços” a ser expedida pela SMMA, após a assinatura do contrato. Multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor mensal do serviço, por dia de atraso; 

 

 Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do 

serviço, por irregularidade. 

 

 Por amontoar os resíduos em vias ou logradouros públicos, além do tempo previsto no Projeto Básico, 

de forma a acelerar os trabalhos e antecipar a conclusão do roteiro. Multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor mensal do serviço, por monte de resíduo produzido/realizado. 

 

 Por executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros 

serviços que não sejam objeto do contrato. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, 

por ocorrência; 

 

 Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos neste projeto básico. Multa 

de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência 

 

 Por executar o serviço com veículos que não àqueles apresentados para a fiscalização. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por dia; 

 

 Por descarregar o lixiviado contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado pela 

SMMA. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por não atender às orientações  da SMMA e/ou da fiscalização do contrato, nos procedimentos de 

descarga de resíduos. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência;  

 

 Por permitr que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção individual, 
conforme definido no Projeto Básico. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por 

funcionário e por ocorrência; 

 

 Por falta de uso de equipamento com sistema de posicionamento global (GPS), para o monitoramento 

das rotas, dias e frequência dos trabalhos nos veículos da coleta. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre 

o valor mensal do contrato, por dia e por veículo 

 

 Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado. Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando 

houver reiterado descumprimento das obrigações contratuais. Multa de 10%  (dez por cento) do valor 

anual do contrato.  

 

17.1.3 Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município, por período de 5 (cinco) anos 

ou enquanto perdurar os motivos da punição, nos seguintes casos: 

 

 apresentar falsa documentação exigida para o certame; 

 deixar de assinar o contrato;  

 ensejar o retardamento da realização dos serviços; 

 não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 falhar ou fraudar a execução do contrato; 

 comportar-se de modo inidôneo; 

 cometer fraude fiscal. 
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17.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplacou a 

penalidade, que será concedida sempre que o proponente vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

17.2 Em casos de reincidência dos fatos puníveis com multa pecuniária, o Contratante poderá decidir pela progressão 

da multa (aplicada em dobro do percentual estabelecido) ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

demais cominações legais. 

 

17.3. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

na Lei nº 8.666/93. 

 

17.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

18.  DA RESCISÃO 

 

18.1. O instrumento contratual poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo Município a todo 

e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as 

disposições legais pertinentes. 

 

18.2 A rescisão do instrumento contratual ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, por 

inexecução total ou parcial do contrato, resultante da presente licitação, com as consequências contratuais e legais 

previstas na Lei 8.666/93. 

 

18.3. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que 

couber ao objeto licitado. 

 

18.4. O CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito este contrato, sem que assista ao proponente vencedor 

qualquer direito à reclamação ou indenização nos seguintes casos: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos estipulados. 

 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o proponente vencedor à não conclusão dos serviços nos  prazos 

estipulados. 

 

d) Atraso injustificado no início dos serviços. 

 

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do proponente vencedor com outrem, a cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do contrato. 

 

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como a dos seus superiores. 

 

g) Por relevante interesse público. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Os proponentes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 
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19.2. Fica assegurado à autoridade superior do Município, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da 

abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

 

19.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

19.4. A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  

 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O Município não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

 

19.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

 

19.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

19.9. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 

seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão 

pública da licitação. 

 

19.10. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

19.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou 

pedido de prorrogação da validade, os proponentes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame. 

 

19.12. Os interessados poderão adquirir o presente Edital em sua integra, através do site:  www.tupancireta.rs.gov.br 

ou por solicitação através do e-mail: licitacao@tupancireta.rs.gov.br. 

 

19.13 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 

Anexos deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente protocolado no 

Centro Administrativo, sito Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, ou através de mensagem eletrônica 

para licitacao@tupancireta.rs.gov.br, devidamente identificado e assinado pelo representante legal da empresa. 

 

19.14. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

 

19.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 

 

19.16. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93. 

 

19.17. São anexos do presente Edital: 

 

ANEXO I – Projeto Básico - Especificações Técnicas, Roteiros, Composição do BDI e Encargos Sociais 

ANEXO II – Planilha de Custo  

ANEXO III – Modelo da Proposta 

ANEXO IV – Modelo Credenciamento 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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ANEXO V - Declaração de Aceitação de Itinerário  

ANEXO VI – Declaração das Condições Impeditivas 

ANEXO VII – Declaração de Cumprimento Constitucional 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato 

 

OBS.: Os anexos preenchidos pelos proponentes deverão ser impressos contendo no cabeçalho a identificação da 

empresa proponente, devendo ser excluído o timbre do Município.   

      

 

Tupanciretã, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 

 

 

 

 

 

Este edital preenche os requisitos 

legais atendendo as normas previstas 

na Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e foi 

devidamente examinado e aprovado 

pela Assessoria Jurídica do Município. 

 

Em ______/_________/2019 

 

_______________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO – RETIFICADO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COLETA CONVENCIONAL  

DOS RESÍDUOS DE TUPANCIRETÃ 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA é o órgão municipal que detém a atribuição legal de 

realizar a gestão pública e ambiental dos resíduos sólidos do Município de Tupanciretã em conformidade ao 

PLANSAB – Plano de Saneamento Básico no que tange a coleta e transporte até o destino final. 

 

As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para orientação de 

instituições interessadas em participar do processo licitatório para contratação dos serviços de coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares no Município de Tupanciretã. 

 

1 - OBJETO  

 

Este projeto básico constitui a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte 

de resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e inorgânicos, de estabelecimentos domiciliares, comerciais, industriais, 

agro-industriais e serviços, que estiverem depositados nas vias públicas urbanas e suburbanas do Município de 

Tupanciretã. 

 

O sistema de coleta compreende um conjunto de operações que se inicia na disposição dos resíduos sólidos 

pelos munícipes, em cestas abertas ou com tampas com acesso fácil aos garis, que serve de armazenagem provisória, 

com recolhimento e transporte até a destinação final por caminhões coletores compactadores, com abertura traseira e 

com compartimento de no mínimo 100 litros para armazenamento dos líquidos gerados pela compactação (chorume). 

 

Deverão ser recolhidos também os resíduos soltos que tenham sido depositados no passeio público pela 

ação de catadores ou animais, bem como os detritos que eventualmente venham a cair dos seus sacos plásticos ou 

recipientes, durante a execução do serviço 

 

A municipalidade poderá usar o sistema contentores para facilitar e agilizar o serviço de disposição dos 

resíduos por parte dos munícipes, em regiões aonde existir grande concentração de residências ou prédios. 

 

A coleta está estimada no recolhimento de 270 (duzentos e setenta) toneladas mensais,  que deverá ser 

efetuada em todas as vias públicas urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã, inclusive aquelas onde não 

existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas de bairros, becos ou vielas 

estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a ser determinados pela fiscalização do 

Município de Tupanciretã. 

 

Serão também beneficiadas com o serviço, quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência 

do contrato. 

 

Não estão compreendidos na prestação de serviço a coleta de resíduos de entulhos de obras públicas ou 

particulares, terra, areia, podas de arborização pública ou grandes jardins, resíduos de mudanças de domicílios ou 

reforma de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos de serviços de saúde e animais mortos, em 

especiais embalagens de agrotóxicos ou congêneres. 

 

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em estrita observância ao plano 

aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, atendendo as especificações e demais elementos 

técnicos constantes deste documento. 
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2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A licitante deverá comprovar a sua qualificação técnica, através da apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, 

contendo, obrigatoriamente, o registro do (s) responsável (eis) técnico (s), com seus respectivos comprovantes de 

regularidade. 

 

b) Certidão de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, de profissional designado para ser o responsável técnico pelo 

serviço, comprovando seu vínculo com a empresa. 

OBS.: Caso a licitante vencedora e/ou o seu profissional tenham o registro expedido por Conselhos de outras 

regiões cuja circunscrição não seja do Estado do Rio Grande do Sul, deverão apresentar o registro com o visto 

do CREA/RS ou no CAU/RS, para fins de formalização do contrato. 
 

c) Comprovação de Capacidade Técnica Operacional, através de apresentação de no mínimo um atestado fornecido 

por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, por empresa privada, em nome da empresa licitante, comprovando ter a empresa executado serviços 

de coleta de resíduos urbanos em prazos e quantidade de toneladas/mês, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

ao estimado neste projeto. 

 

d) Comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através de apresentação de no mínimo um atestado fornecido 

por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, por empresa privada, em nome do responsável técnico da empresa licitante, devidamente registrado 

junto ao CREA ou CAU de seu estado, comprovando ter o profissional executado serviços de coleta de resíduos 

urbanos em prazos e quantidade de toneladas/mês, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) ao estimado neste 

edital. 

 

e) Licença Ambiental do Órgão de Controle Ambiental expedida pelo órgão competente (municipal ou estadual ou 

federal), a qual autoriza a empresa a executar os serviços licitados, ou prova de que o serviço está dispensado desta 

licença. 

 

f) Declaração assinada por médico do trabalho ou engenheiro de Segurança do Trabalho, indicando que a empresa 

licitante cumpre com as normas vigentes relativas à saúde e segurança do trabalho dos funcionários e de que está em 

dia com os documentos: PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) – PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) – LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), com a devida 

comprovação de que os mesmos estão válidos (PCMSO e PPRA (validade: um ano)).  

 

g) Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que possui dois veículos devidamente regularizados, 

dotados de equipamentos coletores e compactadores, com capacidade mínima para 15 m3, com idade não superior a 

10 (dez) anos na data da abertura desta licitação, bem como de que possui veículo reserva para substituição, no caso 

de avaria em um dos veículos que estão em circulação. 

 

Observação: A licitante vencedora do certame, deverá apresentar, para fins de formalização do contrato, a cópia 

autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento - Exercício 2019 dos dois veículos, sendo que nenhum veículo 

deverá ter idade superior a 10 (dez) anos; No caso de não ser proprietário dos veículos deverá anexar declaração de 

disponibilidade dos veículos devidamente assinada e reconhecida firma pelo proprietário, pelo período de vigência da 

contratação; Apólice de seguro de responsabilidade civil e contra terceiros, com valor mínimo de R$ 100.000,00, 

acompanhado do comprovante de pagamento da apólice ou dos pagamentos de todas as parcelas com vencimento até 

a data da abertura da sessão pública deste processo licitatório. 
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3. COLETA CONVENCIONAL 

 

A determinação do início do serviço de coleta, a ser expedida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente 

ou por delegação específica, constará a data para o início das atividades, oportunidade na qual deverá ser realizada a 

conferência detalhada das exigências para fiel cumprimento do contrato. 

 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser efetuada em todas as vias públicas do Município de 

Tupanciretã, conforme mapa geral e as regiões separadas em ANEXO a este documento. 

 

A coleta dos resíduos depositados “nas lixeiras” no pátio ou junto a grade e na ausência destas junto ao 

passeio público deverá ser feita por veículos coletores equipados com dispositivos de compactação mecânica, com 

capacidade de no mínimo 15 m³, com plataforma de carregamento traseira e basculamento mecânico à descarga. 

Através de prensa hidráulica, os resíduos sólidos são compactados no interior do compartimento de carga, de forma a 

reduzir seu volume. Após o esgotamento da capacidade de carga, o veículo coletor desloca-se para o aterro sanitário 

determinado pela Administração Municipal. 

 

O serviço de coleta deverá ser executado obedecendo aos roteiros planejados, adequados pela SMMA e a 

sua legislação de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada domicílio e garantir 

confiabilidade na completa abrangência dos mesmos. 

 

Os roteiros de coleta deverão desenvolver-se dentro dos limites de área  de coleta, e cada um dos roteiros 

corresponderá à atividade das equipes, dentro de um turno de coleta. 

 

Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos roteiros em marcha 

reduzida, realizando paradas sempre que necessário, no sentido de evitar correrias que gerem descuidos com a 

qualidade do serviço e/ou a segurança da equipe e de terceiros. 

O roteiro deve ser completamente executado pelo veículo coletor dentro do horário estabelecido para o 

turno, completando quantas cargas forem necessárias para tal. Ainda que em situações de má acondicionamento ou 

soltos, nenhum resíduo deve permanecer nas vias e logradouros públicos por ocasião do roteiro de coleta. 

 

O amontoamento de lixo, em ruas ou ruelas estreitas será permitido desde que não ultrapasse 18 minutos, 

de modo a recolher em todas as residências, mas fica proibido nos demais locais sob o pretexto de  acelerar os trabalhos 

e a conclusão antecipada dos roteiros. 

 

O serviço será executado com a utilização de 2 (dois) caminhões coletores.  

 

Os veículos deverão ter ano de fabricação não inferior a 2009.  

 

A empresa contratada deverá disponibilizar um caminhão reserva adequadamente para coleta quando um 

ou os dois veículos sofrerem alguma pane. 

 

4. HORÁRIOS E FREQUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA  
 

A operação de coleta dos resíduos deverá ser executada inclusive nos feriados em qualquer condição 

climática exceto os feriados nacionais oficiais. 

 

A coleta terá início às 5h da manhã se estendendo até o final da coleta em conformidade a programação 

 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada de acordo com as modalidades de frequência 

e horários definidas a seguir: 
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 Double diária (ROTA AZUL) – A coleta deverá ser executada duas vezes ao dia na região identificada na 

cor azul, sendo a primeira entre as 5h e as 7h e a segunda entre 9h e o final da coleta nas Avenidas Rio 

Branco, Avenida Vaz Ferreira na sua extensão entre a quadra que compreende o mercado matriz da rede 

Dinnos e a quadra da padaria Danati, depois na Rua Cel Luiz Azevedo entre a rotula com a Av. Vaz Ferreira 

até o final próximo a Praça Cel Luiz Azevedo, depois o Largo Visconde de Mauá, depois toda a extensão da 

Avenida Padre Roque Gonzáles até o final após o pórtico de acesso ao antigo Frigorifico Serrana. (Roteiro 

em anexo no final)   

 

 Diária (ROTA AMARELA) – A coleta deverá ser diária na região com a identificação na cor AMARELA 

da cidade entendida como Bairro Centro, roteiro em anexo. Sabendo-se que nesta região da cidade tem-se 

uma dinâmica diferenciada, especialmente, à questão trânsito, determina-se através desse instrumento que a 

coleta deverá ser iniciada às 05h, tendo início pelos limites externos (perímetro) do território do bairro centro. 

 

 Alternada (ROTA VERDE) A coleta deverá ser executada  nas terças feiras, quintas feiras e nos sábados 

compreendidas entre os bairros Ana do Nascimento Terra, Chiapetta, Jardim da Paineiras, Juliana, 

Antônio Augusto de Oliveira Terra, Parque Martins, Severo da Rosa, São Jorge, Pedreira II, Pedreira I e 

Medeiros, determina-se através desse instrumento que a coleta deverá ser iniciada às 05h, tendo início pelos 

limites externos (perímetro). (roteiro em anexo no final)  

 

 Alternada (ROTA VERMELHA) A coleta deverá ser executada nas segundas feiras, quartas feiras e sextas 

feiras compreendidas entre os bairros do Gaúcho, Aviário, Agropan, Marcial Terra, Frigorifico, Elizabethe, 

Gaúcha, Becker e Moraes em suas ruas e ruelas calçadas, asfaltadas ou não, determina-se através desse 

instrumento que a coleta deverá ser iniciada às 5h, tendo início pelos limites externos (perímetro) (Roteiro 

em anexo no final)  

 

 

Nos feriados oficiais a coleta diurna poderá iniciar uma hora após o horário definido anteriormente, 

sendo admissível que também termine uma hora após. 

 

A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do Contrato, ou podendo 

ser alterados os turnos e/ou frequências em determinadas regiões, a critério da SMMA, ficando assegurado o 

balanceamento do número de veículos coletores nas modalidades de frequência alternada. 

 

 

5. TRANSPORTE DOS RESÍDUOS COLETADOS  
 

Com o veículo à plena carga, ou quando concluído o roteiro de coleta, deverá ser procedido o seu 

deslocamento até o aterro sanitário (CRVR Santa Maria), para que efetue a descarga dos resíduos coletados. 

 

Os líquidos, armazenados no compartimento de carga dos veículos coletores, deverão ser descarregados 

no mesmo local onde será efetuada a descarga dos resíduos, devendo ser respeitadas as orientações dos funcionários 

daquele local. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

 

Para a execução integral dos serviços de coleta convencional a empresa contratada deverá dispor de todo o 

pessoal necessário ao bom andamento dos serviços, contando, no mínimo, com o seguinte quadro operacional: 

 2 (dois) motoristas para os caminhões coletores; 

 6 (seis) garis para a coleta convencional. 

 

Todo recurso humano envolvido na operação da coleta e transporte, motoristas e garis especialmente, 

deverão ser do quadro funcional da contratada, sendo vedada a subcontratação, para estas atividades. 
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7. UNIFORMES E EPIs 

 

A empresa Contratada deverá fornecer, gratuitamente, aos seus motoristas e garis, no mínimo, os seguintes 

uniformes e EPI’s: 

 Camisetas em malha de algodão – 2 (duas) unidades por ano; 

 Jaqueta – 1 (uma) unidades a cada 2 anos; 

 Calça em conformidade a NBR 15292– 2 (duas)  unidades por ano 

 Calçados de segurança 1 (um) par por ano; 

 Luvas de proteção anti corte – 2 (dois)  pares por ano;  

 Capas de chuva – 1 (uma) unidade por ano 

 Boné – 2 (duas) – unidades por ano; 

 Meias - 2 (duas) – unidades por ano; 

 Botina de segurança com palmilha de aço – 1 (uma) unidade por ano; 

 Colete reflexivo - NBR 15292 – 1 (uma) unidade por ano. 

 Protetor solar – fator solar 30 – 3 por ano / pessoa. 

 

As quantidades indicadas são as mínimas recomendadas e as peças deverão ser repostas, gratuitamente, 

sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A responsabilidade pela 

manutenção e higienização destes materiais será da Contratada. 

 

Os uniformes deverão atender as especificações da NBR 15.292 (norma para vestuário de alta 

visibilidade).  

 

Nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e o letreiro “A SERVIÇO DA SMMA – 

Meio Ambiente Tupanciretã” nas costas, podendo conter a logos específica.  

 

Não será permitido o trabalho, em qualquer situação, sem a utilização dos uniformes e EPI’s listados neste 

item. 

 

Obs.: O não cumprimento do uso dos EPI”s poderá gerar multa à Contratada. 

 

 

8. EQUIPAMENTOS 

 

Para a execução dos serviços de coleta convencional, a empresa contratada deverá dispor, no mínimo, dos 

equipamentos listados no abaixo: 

 

No mínimo (02) veículos dotados de equipamentos coletores compactadores de capacidade mínima de 

15m³ de carregamento traseiro; 

 

O equipamento deverá ser montado em um caminhão movido a óleo diesel, conforme planilha, potência 

mínima de 220CV, direção hidráulica, caixa de câmbio de no mínimo 5 (cinco) marchas a frente e uma a ré, com dois 

eixos (tipo I) e com 3 eixos (tipo III).  

 

Os veículos e os equipamentos coletores não poderão ter ano de fabricação inferior a 2009, na data da 

abertura do processo licitatório. 

 

Ter boca de carga com capacidade mínima de 1 m³; 

 

Ter reservatório para armazenamento de líquidos com capacidade mínima de 100 litros, serem estanques, 

de forma a evitar o vazamento de líquidos; 
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Deverá ter compartimento para a guarda de ferramentas necessárias à complementação dos serviços; 

 

Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha à ré, lanternas de sinalização 

traseiras elevadas, inclusive as de freio; 

 

Todos os veículos deverão ter pintados em suas laterais seus respectivos prefixos com vista a facilitar a sua 

identificação; 

 

Os veículos deverão ter pintados ou adesivado em suas laterais, em local bem visível, o seguinte letreiro: 

“A SERVIÇO DA SMMA, COLETA CONVENCIONAL URBANA DE TUPANCIRETÃ ”, “RECLAMAÇÕES – 

FONE (55) 3272-2346  “ e FONE da empresa. As letras deverão ter altura mínima de 10cm. 

 

As faces laterais dos equipamentos coletores poderão ser utilizados à veiculação de campanhas 

institucionais da SMMA. Caberá ao Contratante, através da SMMA, fornecer o material para este fim.  

 

Os veículos deverão ser dotados de espelhos retrovisores em ambos os lados; 

 

Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência, na cor âmbar, do tipo sinalizador visual 

rotativo (giroflex ou similar); 

 

Na boca de carga deverá ser instalada iluminação que possibilite a visualização noturna deste 

compartimento, de forma a minimizar a possibilidade de acidente com os coletores, em caso de trabalho no início da 

manhã; 

 

Na cabine do veículo deverá ser instalada uma campainha ou mecanismo similar, com acionamento pela 

traseira do equipamento com o propósito de permitir que a guarnição solicite a arada imediata do mesmo, em caso de 

emergência, sem que haja a necessidade do comando verbal. 

 

Os veículos coletores deverão estar equipado com sistema de posicionamento global (GPS) para o 

monitoramento das rotas, dias e frequência dos trabalhos, de modo a aumentar a eficiência da coleta, bem como a 

emissão de relatório com dias, horários e quilometragem. O sistema deverá fornecer relatórios como percurso, paradas, 

quilometragem percorrida urbana e rodovia. 

 

Os veículos coletores deverão estar cobertos por seguros de responsabilidade civil e contra terceiros, com 

valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Cada veículo deverá carregar 1 (uma) pá de concha e 1 (uma) vassoura para o recolhimento eventual que 

tiver esparramado em via pública (calçadas, ruela, ruas e avenidas)  

 

 

9. INSTALAÇÃO FISICA  

 

A empresa contratada deverá dispor de instalações própria, alugada ou cedida. 

 

Garagem ou pátio de estacionamento que comporte toda a frota, sendo vedada a permanência de veículos 

nas vias públicas. 

 

A empresa contratada poderá  executar a lavagem e lubrificação da frota, em local dotado de caixa 

separadora de óleo, lama e água ou contratar o serviço de posto de lavagem, desde que ambos os locais 

comprovadamente possuam LICENÇA AMBIENTAL validada pertinente para a destinação dos resíduos gerados. 

 

10. VALOR E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
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O critério de aceitabilidade de preço está condicionado ao valor total mensal da planilha orçamentária, 

anexa a este projeto 

 

Para fins de efetivação do pagamento, a empresa contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais as 

guias, abaixo relacionadas: 

 Guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

prestação de serviço, com comprovante de pagamento; 

 Disponibilizar mensalmente as GFIPs/SEFIPs segregada para o tomador dos serviços, em nome do Município 

de Tupanciretã, com a relação de empregados referente ao mês anterior da execução dos serviços; 

 Apresentação do comprovante de pagamento da apólice de seguro dos veículos ou, no caso da apólice ser 

parcelada, o comprovante do pagamento das parcelas do seguro. 

 

 

11. FISCALIZAÇÃO  

 

Caberá à SMMA e a comissão fiscalizadora do contrato o acompanhamento dos trabalhos visando verificar 

o atendimento integral às exigências contratuais. 

 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja 

necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não 

estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 

não estiver executando o serviço de acordo com as exigências contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso 

para com a população, estiver drogado ou alcoolizado, ou que estiver solicitando propina e ou gratificações. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Além das disposições contidas neste projeto básico, a Contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

 

Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização; 

 

Manter a fiscalização e a SMMA atualizada quanto à frota utilizada na execução dos serviços, informando 

placas, prefixos etc; 

 

Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os 

serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, 

dentro dos prazos estipulados; 

 

Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer 

irregularidades ou defeitos verificados pela SMMA; 

 

Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

 

Retirar da via pública, no prazo máximo de 2 (duas) horas, qualquer veículo que, por falha mecânica, 

estiver impossibilitado de transitar. 

 

Descarregar o lixiviado contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos no local onde for 

efetuada a descarga de resíduos; 

 

Manter lavados os veículos e equipamentos em serviço; 
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Transitar com os veículos coletores, quando em serviço, de forma a causar o mínimo impedimento ao 

trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem; 

 

Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer 

espécie, da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas; 

 

Não permitir que seus funcionários promovam a triagem de resíduos dispostos para a coleta, para 

posterior comercialização; 

 

Promover treinamento admissional em prática de direção defensiva para os motoristas, e treinamento de 

reciclagem, sempre que necessário;  

 

Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos 

contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação; 

 

Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante 

o processo de trabalho, as intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes; 

 

Desenvolver programa de treinamento contínuo para prevenção de acidentes, com a realização de 

treinamento admissional e reciclagem, sempre que necessário ao adequado funcionamento das atividades laborais; 

(pelo menos uma vez ao ano) 

 

Fornecer à SMMA e/ou a SMFAZ cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos 

utilizados nos serviços prestados; 

 

Substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA , não estiver 

em condições de prestar serviço; 

 

Coletar os resíduos depositados nas lixeiras e contentor (ruelas, ruas e avenidas) e na ausência destas 

junto ao passeio público e logradouro, sendo expressamente proibido o amontoamento de resíduos de modo a acelerar 

os trabalhos e a conclusão antecipada dos roteiros 

 

13. PENALIDADES 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa contratada, poderá acarretar, 

resguardados os preceitos legais pertinentes. sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: 

 

a) Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo ou que venham a 

causar dano a Administração ou a terceiros.  

 

b) Multas: Será aplicada pelo não-cumprimento das obrigações, nos seguintes casos:  

 

 Por não atender, dentro do prazo estipulado, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor mensal do serviço, por funcionário, por dia; 

 

 Por não higienizar, no mínimo uma vez por mês, seus veículos coletores. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por veículo não higienizado, por dia; 

 

 Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico. Multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia; 
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 Por não atender solicitação de informações, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por deixar de efetuar a operação de coleta nos dias e turnos previstos no planejamento dos setores de 

coleta. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por coleta comprovadamente não 

realizada; 

 

 Por não executar corretamente o roteiro aprovado pela SMMA dentro do setor de coleta. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por roteiro não executado corretamente; 

 

 Por iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico. Multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por roteiro; 

 

 Por utilizar equipamentos de coleta ou lavagem em desacordo com o especificado no projeto básico. 

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia de utilização; 

 

 Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por ocorrência; 

 

 Por não sanar no prazo estipulado irregularidades identificadas. Multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por permitir que seus funcionários promovam, para comercialização, a triagem dos resíduos coletados. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos 

Serviços” a ser expedida pela SMMA, após a assinatura do contrato. Multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor mensal do serviço, por dia de atraso; 

 

 Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do 

serviço, por irregularidade. 

 

 Por amontoar os resíduos em vias ou logradouros públicos, além do tempo previsto neste projeto  

básico, de forma a acelerar os trabalhos e antecipar a conclusão do roteiro. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por monte de resíduo produzido/realizado. 

 

 Por executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros 

serviços que não sejam objeto do contrato. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, 

por ocorrência; 

 

 Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos neste projeto básico. Multa 

de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência 

 

 Por executar o serviço com veículos que não àqueles apresentados para a fiscalização. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por dia; 
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 Por descarregar o lixiviado contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado pela 

SMMA. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por não atender às orientações da SMMA e/ou da fiscalização do contrato, nos procedimentos de coleta 

e descarga de resíduos. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência;  

 

 Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção individual, 
conforme definido no Projeto Básico. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por 

funcionário e por ocorrência; 

 

 Por falta de uso de equipamento com sistema de posicionamento global (GPS) para o monitoramento 

das rotas, dias e frequência dos trabalhos nos veículos da coleta. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre 

o valor mensal do contrato, por dia e por veículo 

 

 Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado. Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando 

houver reiterado descumprimento das obrigações contratuais. Multa de 10%  (dez por cento) do valor 

anual do contrato.  

 

c) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município, por período de 5 (cinco) anos ou 

enquanto perdurar os motivos da punição, nos seguintes casos: 

 apresentar falsa documentação exigida para o certame; 

 deixar de assinar o contrato;  

 ensejar o retardamento da realização dos serviços; 

 não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 falhar ou fraudar a execução do contrato; 

 comportar-se de modo inidôneo; 

 cometer fraude fiscal. 

 

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurar os motivos determinantes 

da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplacou a penalidade, que será 

concedida sempre que o proponente vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da sanção aplicada. 

 

Em casos de reincidência dos fatos puníveis com multa pecuniária, o Contratante poderá decidir pela progressão da 

multa (aplicada em dobro do percentual estabelecido) ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

demais cominações legais. 

 

A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na 

Lei nº 8.666/93. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíeis. 

 

Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a rescisão do contrato, 

por ato unilateral  

 O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 A lentidão no cumprimento do contrato;  

 O atraso no início da prestação do serviço; 

 A paralisação total ou parcial dos serviços; 

 A subcontratação parcial ou total do serviço; 
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 O desatendimento das determinações; 

 O cometimento reiterado de faltas. 

 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a visita de vistoria, se for constatado que foram atendidas todas as exigências contratuais, a SMMA 

expedirá a “Ordem de Início dos Serviços”, onde será estipulada a data de efetivo início das atividades. 

 

Transcorridos 60 dias do início do contrato, a contratada deverá elaborar mapa informativo que 

contemple rotas, frequências e horários pertinentes a coleta convencional. 

 

Tal informativo deve ser impresso e distribuído nas residências dos munícipes, na proporção de 01 por 

imóvel.  

 

É obrigação da empresa contratada investir 1% do valor mensal do contrato em ações diretas de 

Educação Sanitária e Ambiental no território do município. 

 

É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da empresa contratada. 

 

Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da empresa contratada, poderá a SMMA 

assumir imediatamente a execução dos serviços, tomando as providências necessárias para a realização da coleta, 

podendo, ainda, determinar que outra empresa execute os serviços. 

 

A SMMA também poderá assumir a execução dos serviços, independente de rescisão contratual, na 

hipótese da empresa contratada não conseguir deter eventual movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza 

os trabalhos. 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                   

FONE:       E-MAIL:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 

01 

Coleta e  transporte de resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e 

inorgânicos, de estabelecimentos domiciliares, comerciais, industriais, 

agroindustriais e serviços, que estiverem depositados nas vias públicas 

urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã,  estimada em 270 

toneladas mensais, em total conformidade com as especificações técnicas do 

projeto básico e com os roteiros constantes do Anexo I do Edital 

R$ ............. (...............) 

 

Observação: Anexar Planilha de Custo preenchida com os valores correspondente ao da proposta, bem como a 

composição detalhada do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e a declaração de encargos sociais.  

 
DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta Concorrência 

Pública, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações 

ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos 

custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 

informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos. 

 

2. Ainda, assumimos a responsabilidade integral pela fiel compatibilidade entre os detalhes especificados no Edital e o 

serviço a ser executado e dos demais prazos e condições nele estabelecidos. 

 

3. Declaramos que possuímos dois veículos devidamente regularizados, dotados de equipamentos coletores e 

compactadores, com capacidade mínima para 15 m3, com idade não superior a 10 (dez) anos na data da abertura desta 

licitação.  
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4. Declaramos que disponibilizaremos um veículo reserva, dotado de equipamentos coletores e compactadores, para 

substituição, no prazo máximo de seis horas, no caso de avaria em um dos veículos que estão em circulação, para que não 

haja comprometimento na coleta diária dos resíduos. 

 

5. Declaramos que apresentaremos os documentos abaixo listados, para fins de formalização do contrato, se vencedora deste 

certame: 

a) Validação do registro da licitante e/ou do seu profissional junto ao CREA/RS ou CAU/RS (somente para empresas e 

profissionais que tenham os registros expedidos por Conselhos de outras regiões cuja circunscrição não seja do Estado do 

Rio Grande do Sul); 

 

b) cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento - Exercício 2019 dos dois veículos dotados de equipamentos 

coletores e compactadores, com capacidade mínima para 15 m³, sendo que nenhum veículo deverá ter idade superior a 10 

(dez) anos.  

 

c) No caso de não ser proprietário dos veículos deverá anexar declaração de disponibilidade dos mesmos devidamente 

assinada e reconhecida firma pelo proprietário, pelo período de vigência da contratação.  

 

d) Apólice de seguro de responsabilidade civil e contra terceiros, com valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

acompanhado do comprovante de pagamento da apólice ou dos pagamentos de todas as parcelas com vencimento até a data 

da abertura da sessão pública deste processo licitatório. 

 

6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal  

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Identificação e assinatura do responsável técnico da empresa 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

__________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, 

sediada na ___________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a) 

__________________________, portador da cédula de identidade nº _______________________, 

residente e domiciliado na _____________________, inscrito no CPF sob nº _________________, 

detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 

licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade nº 

_______________________,  inscrito no CPF sob nº _____________, com o fim específico de 

representar a outorgante perante a Prefeitura de Tupanciretã/RS, na Concorrência nº 001/2019, podendo 

assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e 

ainda assinar atas, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom 

e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

______________________, ____ de __________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE ITINERÁRIO 

 

 

DECLARO, para cumprimento dos requisitos de habilitação a Concorrência nº 001/2019, que na 

qualidade de representante da empresa _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob n.º ______________________/______, estabelecida na _____________________, n.º _______, 

na cidade de  _____________, _____, que estou ciente das condições estabelecidas neste Edital, que tenho 

pleno conhecimento dos locais em que será executado o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

e comerciais e aceito o itinerário como regular, comprometendo-me a, se for vencedora da licitação, realizar 

o serviço de maneira satisfatória e eficaz, dentro dos padrões legais de qualidade exigidos para os serviços 

públicos e nos termos do edital convocatório e do contrato que vier a ser celebrado. 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal  
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO INCORRE  

EM CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 

 

 

 

(Nome da empresa) ...................................., CNPJ nº ..........................., sediada na ............................ 

(endereço da empresa, cidade e Estado), DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em nenhuma das 

condições impeditivas, abaixo descritas: 

 não foi declarada inidônea pelo Poder Público; 

 não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 

outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

 que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados. 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal  
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

 

A empresa ...................................................................,  inscrita no CNPJ nº .......................................,  por 

intermédio de seu representante legal,  Sr.(a) ................................... portador (a) da Carteira de Identidade 

nº.................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA,  para fins de atendimento ao 

Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, não empregando menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis (16) anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de  quatorze  (14)  anos,  na  condição de  aprendiz (   ) 

 

Observação: Em caso afirmativo,  assinalar a ressalva acima. 

 

 DATA: _______________________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal  
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

COMPROMISSADO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

 de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

(Ref. Concorrência nº 001/2019) 

Processo LC:  

 

O MUNICIPIO DE TUPANCIRETÃ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 

sob nº 88.227.764/0001-65, com sede administrativa na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, na cidade 

de Tupanciretã - RS, representado neste ato por seu Prefeito, senhor CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA,  

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa_______________________, com sede na 

_______________________, na cidade de ________________________, CEP_____________UF __, Tel: _____, 

inscrita no CNPJ sob nº ____________________________, neste ato representada por seu_____________, portador 

do CPF nº ______________, doravante denominada CONTRATADA. 

 

Pelo presente instrumento contratual, entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a 

contratação dos serviços enunciados na Concorrência Pública nº 001/2019, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com 

autorização constante do Processo Administrativo nº 2019/23.590,  homologado em ....................., em conformidade 

com a Lei 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, bem como com as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

para a prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e inorgânicos, de 

estabelecimentos domiciliares, comerciais, industriais, agroindustriais e serviços, que estiverem depositados nas vias 

públicas urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã. 

 

1.1.1 A coleta está estimada no recolhimento de 270 (duzentos e setenta) toneladas mensais, pelo período mínimo de 

12 (doze) meses. 

 

1.1.2 Não estão compreendidos na prestação de serviço a coleta de resíduos de entulhos de obras públicas ou 

particulares, terra, areia, podas de arborização pública ou grandes jardins, resíduos de mudanças de domicílios ou 

reforma de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos de serviços de saúde e animais mortos, em 

especial embalagens de agrotóxicos ou congêneres. 

 

1.2 Para a execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos, a contratada deverá dispor de veículos com as 

seguintes especificações mínimas: 

 Os dois veículos deverão ser dotados de equipamentos coletores compactadores de resíduos, com capacidade 

mínima para 15 m³ (quinze metros cúbicos), de carregamento traseiro; 

 O equipamento deverá ser montado em caminhão com dois eixos (tipo I) e com três eixos (tipo III); 

 Os veículos não deverão ter idade superior a 10 (dez) anos na data da abertura desta licitação; 

 Os veículos coletores utilizados na realização do serviço deverão estar equipados com sistema de 

posicionamento global (GPS), para o monitoramento das rotas, dias, horários, frequência dos trabalhos e 

quilometragem. O sistema deverá fornecer relatórios como percurso, paradas, quilometragem percorrida 

urbana e na rodovia. 

 Os veículos deverão possuir compartimento estanque, de no mínimo 100 litros, para armazenamento dos 

líquidos gerados pela compactação, bem como compartimento para a guarda de ferramentas necessárias à 

complementação dos serviços. 
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1.3. Este Contrato vincula-se ao Edital da CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 e seus anexos e à proposta comercial 

apresentada pela Contratada no referido processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 A coleta dos resíduos será efetuada em todas as vias públicas urbanas e suburbanas do Município de Tupanciretã, 

inclusive naquelas onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas 

de bairros, becos ou vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a ser 

determinados pela fiscalização do Município de Tupanciretã.  

 

2.1.1 Serão também beneficiadas com o serviço, quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do 

contrato.  

 

2.2 Os serviços deverão ser realizados de segunda a sábado, obedecendo aos trajetos constantes do Anexo I do edital. 

 

2.3. Os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com as especificações técnicas do projeto básico e 

com os roteiros do Anexo I do Edital e com a proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste 

instrumento contratual, independente de transcrição. 

 

2.4 Para que não haja comprometimento da coleta diária dos resíduos, a Contratada deverá disponibilizar um veículo 

reserva, dotado de equipamentos coletores e compactadores de capacidade mínima para 15 m3, para substituição, no 

prazo máximo de seis horas, no caso de avaria em um dos veículos que estão em circulação. 

 

2.5 A destinação final dos resíduos sólidos e compatíveis, orgânicos e inorgânicos, fruto da coleta em estabelecimentos 

domiciliares, comerciais, industriais, agroindustriais e serviços, deverão ser transportados e depositados no aterro 

sanitário da Unidade da Boca do Monte, nº 4555 A - Bairro Caturrita - Santa Maria/RS, com base no contrato nº 

109/2019, firmado entre o Município de Tupanciretã e a empresa CRVR Riograndense de Valorização de Resíduos 

Ltda – Filial Santa Maria. 

 

2.5.1 No local do aterro terá uma balança para controle de pesagem dos caminhões, sendo que a cada pesagem será 

emitido comprovante (ticket) constando a data, horário de entrada e saída, placas do veículo, peso de entrada, peso de 

saída e peso líquido. 

 

2.5.2 Uma via deste ticket deverá ser entregue ao condutor do veículo no ato da pesagem, que o entregará ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente do Município de Tupanciretã.  

 

2.6. O Secretário Municipal de Meio Ambiente somente emitirá Ordem de Início dos Serviços mediante a assinatura 

do contrato, conferência detalhada do atendimento as exigências para fiel cumprimento do contrato e da apresentação 

ART do responsável técnico, referente ao objeto licitado. 

 

2.7 Transcorridos 60 dias do início do contrato, a contratada deverá elaborar mapa informativo que contemple 

rotas, frequências e horários pertinentes a coleta convencional. 

 

2.7.1 Tal informativo deve ser impresso e distribuído nas residências dos munícipes, na proporção de 01 por 

imóvel. 

 

2.8 É obrigação da Contratada investir 1% do valor mensal do contrato em ações diretas de Educação Sanitária 

e Ambiental no território do município. 

 

2.9 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da Contratada. 
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2.9.1 Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da empresa contratada, poderá a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente assumir imediatamente a execução dos serviços, tomando as providências necessárias 

para a realização da coleta, podendo, ainda, determinar que outra empresa execute os serviços. 

 

2.10 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também poderá assumir a execução dos serviços, independente de 

rescisão contratual, na hipótese da empresa contratada não conseguir deter eventual movimento grevista, legal ou não, 

que paralise ou reduza os trabalhos. 

 

2.11. Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados somente poderá ser efetivada com prévia e expressa 

autorização por escrito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante Aditivo Contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, conforme sua proposta, pela consecução do objeto deste 

contrato, o valor de R$.................  (.............................) mensais.  

 

3.1.1 Estão incluídos no valor global o percentual de .............% relativo aos encargos sociais (mês) e o percentual 

de ......... % relativo a composição do BDI. 

 

3.1.2. No preço contratado também estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a 

incidir sobre a prestação de serviço, bem como o custo com equipamentos, materiais, perdas, mão-de-obra, encargos 

tributários, trabalhistas e previdenciários, tributos, impostos, taxas, emolumentos, serviços de terceiros, seguros, 

licenças, enfim, tudo que se fizer necessário à perfeita execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento, correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

ORGÃO: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMAM 

ATIVIDADE: 2087 – Manutenção Serviços Coleta de Lixo/Limpeza/Conservação Vias Urbanas 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0001 – Recursos Próprios Livres 

Código da Despesa: 7272 – Limpeza e Conservação 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO 

 

5.1. O Município se reserva o direito de ampliar ou reduzir, em caso de comprovada necessidade, até 25% (vinte e 

cinco por cento) o objeto do presente instrumento, conforme art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado mensalmente, no décimo dia do mês subsequente ao da prestação do serviço, mediante 

apresentação da respectiva nota fiscal liberada pelo setor competente, através de depósito em conta corrente fornecida 

pela Contratada. 

 

Dados bancários para pagamento 

Banco:   Agência:  Conta Corrente: 
  

6.1.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país, grafada com dois dígitos após a vírgula, sendo 

que o CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
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6.1.2. Juntamente com a Nota Fiscal, para fins de efetivação do pagamento, a Contratada deverá apresentar as guias, 

abaixo relacionadas: 

 Guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

prestação de serviço, com comprovante de pagamento; 

 Disponibilizar mensalmente as GFIPs/SEFIPs segregada para o tomador dos serviços, em nome do Município 

de Tupanciretã, com a relação de empregados referente ao mês anterior da execução dos serviços.; 

 Apresentação do comprovante de pagamento da apólice de seguro dos veículos ou, no caso da apólice ser 

parcelada, o comprovante do pagamento das parcelas do seguro. 

 

6.1.3 A Contratada deverá apresentar, anualmente, a CND Municipal, o Certificado de Regularidade do FGTS e a 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo a regularidade 

das contribuições previdenciárias e de terceiros, com prazo de validade atual, para fins de renovação contratual. 

 

6.1.4. A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

6.2. Por ocasião do pagamento dos serviços contratados, total ou parcial, a Secretaria da Fazenda deverá observar o 

disposto na instrução normativa nº 971/2009, exigindo da Contratada a comprovação relativa à retenção dos valores 

devidos ao INSS ou então, reter estes valores e fazer o pagamento segundo determinações do órgão, nos percentuais 

legais, e ainda observar  retenções de ISS e IRRF conforme legislação vigente 

 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras 

que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência do respectivo contrato, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

6.4. Respeitado os prazos para o contraditório e a ampla defesa, as multas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

6.5. O MUNICÍPIO poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou de suas parcelas, caso a Contratada deixe 

de cumprir uma ou mais das hipótese abaixo relacionadas, e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer 

reajustamento complementar: 

 

a) A Contratada deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município. 

 

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a Contratada atenda 

à cláusula infringida. 

 

c) A Contratada  retarde indevidamente a execução do serviço.  

 

d) Débito da Contratada para com o MUNICÍPIO proveniente da execução deste instrumento.  

 

e) Em qualquer das hipóteses previstas nas alíneas acima, ou de infração das demais cláusulas e obrigações 

estabelecidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 

 

7.1. Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano. 

 

7.2. Havendo renovação/prorrogação do contrato, os valores devidos poderão ser reajustados, a partir do 13º (décimo 

terceiro) mês de assinatura do contrato, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou por outro 

índice que venha substitui-lo, considerando a data da assinatura do contrato. 
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7.2.1. O reajuste previsto neste item deverá ser solicitado oficialmente pela Contratada via protocolo, em até 30 (trinta) 

dias antes de expirar o prazo de vigência do contrato básico. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

8.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, se presentes os requisitos legais e se conveniente para a Administração, limitada à 

duração a 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes desse instrumento e seus anexos, obriga-se, 

ainda, a Contratada: 

 

9.1.1. Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população, bem como em 

conformidade com as especificações técnicas do projeto básico e roteiros, constantes dos Anexos I do edital, e, ainda, 

observar as instruções emitidas pelo Município. 

 

9.1.2 Coletar os resíduos depositados nas lixeiras e container (ruelas, ruas e avenidas) e na ausência destas junto ao 

passeio público e logradouro, sendo expressamente proibido o amontoamento de resíduos de modo a acelerar os 

trabalhos e a conclusão antecipada dos roteiros. 

 

9.1.3 Disponibilizar um veículo reserva, dotado de equipamentos coletores e compactadores de capacidade mínima 

para 15 m3, para substituição, no prazo máximo de seis horas, no caso de avaria em um dos veículos que estão 

circulando, para que não haja comprometimento na coleta diária dos resíduos. 

 

9.1.4. Manter representante, devidamente qualificado e à disposição do Contratante, para solução de situações diversas 

e para fornecimento de informações necessárias a perfeita execução dos serviços contratados. 

 

9.1.5. Instruir os seus supervisores e motoristas a atender as solicitações da fiscalização do serviço. 

 

9.1.6. Fornecer, por conta própria, todos os materiais e equipamentos necessários à execução plena dos serviços 

contratados. 

 

9.1.7. Comunicar imediatamente o Secretário Municipal do Meio Ambiente qualquer problema existente, que 

implique na interrupção dos serviços contratados, como por exemplo, avarias nos veículos que estão realizando o 

serviço, acidente de trabalho, etc.  

 

9.1.8 Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, 

indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos 

prazos estipulados 

 

9.1.9 Acatar todas as modificações na frequência e horários de coleta, no período da vigência do contrato, feitas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que poderá alterar em até uma hora os horários de início dos serviços, ou  

alterar os turnos e/ou frequências em determinadas regiões; 

 

9.1.10. Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela 

fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções a fiscalização, 

não desobriga o proponente vencedor de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços 

contratados; 

 

9.1.11. Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer irregularidades 

ou defeitos verificados pela SMMA e pela fiscalização do Contratante. 
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9.1.12 Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, 

causados a terceiros ou ao patrimônio público, decorrente de sua culpa ou dolo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização; 

 

9.1.13 Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços prestados, arcando integralmente com 

o custo operacional dos veículos, com o seguro dos veículos contra terceiros, com a remuneração de seus funcionários, 

assim como pelo fornecimento de equipamentos de segurança e higiene dos mesmos. 

 

9.1.14. Arcar com todas as despesas concernentes à execução dos serviços, e outras incidências, se ocorrerem, visando 

o bom andamento da prestação dos serviços contratados. 

 

9.1.15.  Assumir o ônus decorrente das taxas de administração, tributos, salários e demais encargos sociais do pessoal 

por ele empregado. 

 

9.1.16. Manter o quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados 

e identificados, bem como pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, ou outros aqui não relatados. 

 

9.1.17. Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos de 

trabalho regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se 

nesta situação. 

  

9.1.18. Assumir integral responsabilidade pelos contratos de trabalho que celebrar, assim como pelas obrigações 

sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, relativas aos profissionais contratados, pois estes não terão qualquer 

vínculo empregatício e/ou administrativo com o Município, conforme o contido do art. 71 da Lei nº 8.688193. 

 

9.1.19 Obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de proteção de uso recomendados ou 

obrigatórios pela legislação de higiene e segurança do trabalho. 

 

9.1.20 Proibir que seus empregados ou contratados ingressem em áreas estranhas ao local de execução dos serviços, 

sem antes certificar-se de já existir autorização expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por todo e qualquer 

dano a que esses derem causa nesses locais, ainda que autorizados para neles adentrar. 

 

9.1.21. Atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus empregados no trato com os demais 

servidores do Município e com o público. 

 

9.1.22. Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, da 

população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas. 

 

9.1.23 Não permitir que seus funcionários promovam a triagem de resíduos dispostos para a coleta, para posterior 

comercialização. 

 

9.1.24 Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o 

processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes. 

 

9.1.25 Promover treinamento admissional em prática de direção defensiva para os motoristas, e treinamento de 

reciclagem, sempre que necessário. 

 

9.1.26 Desenvolver programa de treinamento contínuo para prevenção de acidentes, com a realização de treinamento 

admissional e reciclagem, sempre que necessário ao adequado funcionamento das atividades laborais; (pelo menos 

uma vez ao ano). 
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9.1.27 Manter a fiscalização e a SMMA atualizados quanto à frota utilizada na execução dos serviços, informando 

placas, prefixos etc; 

 

9.1.28 Fornecer à SMMA cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos utilizados nos serviços 

prestados. 

 

9.1.29 Substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA e da fiscalização, 

não estiver em condições de prestar serviço. 

  

9.1.30. Apresentar à FISCALIZAÇÃO, mensalmente, sob pena de, não o fazendo, ter sobrestado o seu pagamento, 

devidamente quitados: 

 Guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

prestação de serviço, com comprovante de pagamento; 

 Disponibilizar mensalmente as GFIPs/SEFIPs segregada para o tomador dos serviços, em nome do Município 

de Tupanciretã, com a relação de empregados referente ao mês anterior da execução dos serviços; 

 Apresentação do comprovante de pagamento da apólice de seguro dos veículos ou, no caso da apólice ser 

parcelada, o comprovante do pagamento das parcelas do seguro. 

 

9.1.31. Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 (duas) horas, qualquer veículo que, por falha mecânica, estiver 

impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização deverá ser comunicada da ocorrência. 

 

9.1.32. Transitar com os veículos coletores, quando em serviço de forma a causar o mínimo de impedimento ao trânsito 

dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem. 

  

9.1.33. Descarregar o lixiviado contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos em locais licenciados pela 

FEPAM, dentro dos aterros sanitários, onde for efetuada a descarga de resíduos. 

 

9.1.34 Manter lavados os veículos e equipamentos de serviço. 

 

9.1.35. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,  quanto à 

qualificação e habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à administração, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a execução contratual. 

 

9.1.36. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 A realização dos serviços e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de 

TUPANCIRETÃ, por intermédio da Comissão designada pela Portaria nº 25.173, composta pelo Gestor: Ewerton da 

Costa Boer – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: Paulo Roberto Beck Rad, conjuntamente com o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Sr. Luis Afonso Costa, que acompanharão a execução dos mesmos de acordo com o 

determinado, controlando os prazos estabelecidos e apresentação de fatura, notificando à CONTRATADA a respeito 

de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 

 

10.1.1 A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à 

perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo 

atendimento às cláusulas contratuais. 

 

10.1.2. Os supervisores e motoristas da Contratada deverão ser instruídos a atender as solicitações da fiscalização do 

serviço, que terá poderes, inclusive, para paralisar as atividades e exigir a substituição de qualquer equipe que julgar 

não estar cumprindo com as determinações contratuais, ou para fazer retornar o veículo para coletar ou limpar algum 

ponto onde, eventualmente, tenham ficado resíduos. 
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10.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município e terá as seguintes 

atribuições: 

 

a) definir o objeto deste instrumento, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento. 

 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada com relação ao objeto deste 

instrumento. 

 

c) acompanhar a qualidade dos serviços prestados, conforme projeto básico, apresentando à Contratada ou seu preposto, 

quaisquer reclamações ou solicitações com relação a eles. 

 

d) agir e decidir em nome do Município, inclusive, para rejeitar os serviços prestados em desacordo com as especificações 

exigidas. 

 

e) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela Contratada, de condições previstas neste instrumento. 

 

f) certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las à Secretaria Municipal da Fazenda, após constatar o fiel 

cumprimento  das obrigações todas estabelecidas neste intrumento. 

 

g) conferir se os documentos estão em conformidade com o exigido, para então liberar o pagamento. 

 

h) exigir da Contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 

 

i) transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à Contratada, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste 

instrumento. 

 

j) solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à Contratada. 

 

l) instruir o(s) recurso(s) da Contratada no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do 

Município. 

 

m) no exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 

acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento. pelo mesmo julgados necessários. 

 

n) A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada que não estiver 

executando o serviço de acordo com as exigências contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso para com a 

população, estiver drogado ou alcoolizado, ou que estiver solicitando propina e ou gratificações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, poderá acarretar nas sanções abaixo 

relacionadas, resguardados os preceitos legais pertinentes e sendo-lhe garantida a prévia defesa:  

 

11.1.1 Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo ou que venham 

a causar dano a Administração ou a terceiros.  

 

11.1.2 Multas: Será aplicada pelo não-cumprimento das obrigações, nos seguintes casos:  

 

 Por não atender, dentro do prazo estipulado, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor mensal do serviço, por funcionário, por dia; 

 

 Por não higienizar, no mínimo uma vez por mês, seus veículos coletores. Multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor mensal do serviço, por veículo não higienizado, por dia; 

 

 Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico. Multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia; 
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 Por não atender solicitação de informações, dentro dos prazos estipulados. Multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por deixar de efetuar a operação de coleta nos dias e turnos previstos no planejamento dos setores de 

coleta. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por coleta comprovadamente não 

realizada; 

 

 Por não executar corretamente o roteiro aprovado pela SMMA dentro do setor de coleta. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por roteiro não executado corretamente; 

 

 Por iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico. Multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor mensal do serviço, por roteiro; 

 

 Por utilizar equipamentos de coleta ou lavagem em desacordo com o especificado no projeto básico. 

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por equipamento, por dia de utilização; 

 

 Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por ocorrência; 

 

 Por não sanar no prazo estipulado irregularidades identificadas. Multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por permitir que seus funcionários promovam, para comercialização, a triagem dos resíduos coletados. 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos. Multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos 

Serviços” a ser expedida pela SMMA, após a assinatura do contrato. Multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor mensal do serviço, por dia de atraso; 

 

 Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do 

serviço, por irregularidade. 

 

 Por amontoar os resíduos em vias ou logradouros públicos, além do prazo previsto no projeto básico, 

de forma a acelerar os trabalhos e antecipar a conclusão do roteiro. Multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor mensal do serviço, por monte de resíduo produzido/realizado. 

 

 Por executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros 

serviços que não sejam objeto do contrato. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, 

por ocorrência; 

 

 Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos neste projeto básico. Multa 

de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência 

 

 Por executar o serviço com veículos que não àqueles apresentados para a fiscalização. Multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor mensal do serviço, por veículo, por dia; 
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 Por descarregar o lixiviado contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado pela 

SMMA. Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 
 Por não atender às orientações  da SMMA e/ou da fiscalização do contrato, nos procedimentos de coleta e 

descarga de resíduos. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por ocorrência;  

 

 Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção individual, 

conforme definido no Projeto Básico. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do serviço, por funcionário 

e por ocorrência; 

 

 Por falta de uso de equipamento com sistema de posicionamento global (GPS), para o monitoramento das 

rotas, dias e frequência dos trabalhos nos veículos da coleta. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

mensal do contrato, por dia e por veículo 

 

 Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado. Multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor mensal do serviço, por ocorrência; 

 

 Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver 

reiterado descumprimento das obrigações contratuais. Multa de 10%  (dez por cento) do valor anual do 

contrato.  

 

11.1.3 Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município, por período de 5 (cinco) anos ou 

enquanto perdurar os motivos da punição, nos seguintes casos: 

 

 apresentar falsa documentação exigida para o certame; 

 deixar de assinar o contrato;  

 ensejar o retardamento da realização dos serviços; 

 não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 falhar ou fraudar a execução do contrato; 

 comportar-se de modo inidôneo; 

 cometer fraude fiscal. 

 

11.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurar os motivos determinantes 

da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplacou a penalidade, que 

será concedida sempre que o proponente vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

11.2 Em casos de reincidência dos fatos puníveis com multa pecuniária, o Contratante poderá decidir pela progressão da 

multa (aplicada em dobro do percentual estabelecido) ou pela rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais. 

 

11.3 A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 

nº 8.666/93. 

 

11.4 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1. O instrumento contratual poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo Município a todo e 

qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as 

disposições legais pertinentes. 

 

12.2 A rescisão do instrumento contratual ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, por inexecução 

total ou parcial do contrato, resultante do presente contrato, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei 

8.666/93. 
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12.3. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que 

couber ao objeto do contrato. 

 

12.4. O CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito este contrato, sem que assista à Contratada qualquer 

direito à reclamação ou indenização nos seguintes casos: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos estipulados. 

 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o proponente vencedor à não conclusão dos serviços nos  prazos 

estipulados. 

 

d) Atraso injustificado no início dos serviços. 

 

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do proponente vencedor com outrem, a cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do contrato. 

 

f) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como a dos seus superiores. 

 

g) Por relevante interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da cidade de TUPANCIRETÃ para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de 

sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13.2. Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos efeitos. 

 

 

Tupanciretã,  ........de .............de 2019. 

 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã - CONTRATANTE 

 

 

 

______________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 
_______________ 

_______________ 
 


