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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
 
 
MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA; TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 14 de junho de 2022, na sala do Setor 
de Compras/Licitações, da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Santa Teresa, nº 821, Centro, se reunirão 
o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 074/2022, de 24 de janeiro de 2022, com a 
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
E RURAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES, conforme descrição no respectivo item, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Municipal nº 
034/2006, de 16 de maio de 2006, do Decreto Municipal nº 63/2010 de 15 de julho de 2010, e, Decreto 
Municipal nº 44/2019 e demais condições estabelecidas neste edital, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

1. DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos, conforme roteiros anexos (ANEXO I), a sua destinação junto a estação de triagem 
com estação de transbordo devidamente licenciadas e posterior transporte dos resíduos não recicláveis 
(rejeitos) até aterro sanitário contratado pelo Município. 

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, §3º, e no 
Art. 14 do Decreto Municipal nº 115/2020, de 27 de outubro de 2020, e será tornado público apenas e 
imediatamente após a fase de lances. 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 12 Unid. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
SISTEMA DE COLETA SELETIVA, SUA DESTINAÇÃO JUNTO A 
ESTAÇÃO DE TRIAGEM COM ESTAÇÃO DE TRANSBORDO 
DEVIDAMENTE LICENCIADAS E POSTERIOR TRANSPORTE DOS 
RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS (REJEITOS) ATÉ ATERRO SANITÁRIO 
UNIDADE DE GIRUÁ - CRVR 

1.1 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos locais da prestação dos serviços e suas condições, pelo que 
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações que serão assumidas; 
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1.2 A estimativa de volume a ser transportado até o aterro sanitário é de 40ton ao mês, podendo variar para mais 
ou para menos conforme produção de resíduos da população. 
1.2.1 A CONTRATADA deverá fazer o transporte até o ATERRO SANITÁRIO CRVR Unidade de 

Giruá, com a qual o Município detém Contrato para depósito de resíduos do Município. 
1.3 EM FACE DA PRÁTICA AMBIENTAL CONSTATADA E PROJETADA NA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO DESDE A SUA IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DEVERÁ SER REALIZADA A 
TRIAGEM JUNTO A ESTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEPARAÇÃO DO MATERIAL 
RECICLÁVEL E DOS REJEITOS, COM VISTAS A REDUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CUSTOS COM A 
DESTINAÇÃO FINAL. Os custos com a triagem em estação de transbordo, o depósito dos resíduos sólidos 
recicláveis e a sua destinação final, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, cabendo ao 
Município apenas a remuneração pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos não recicláveis 
(rejeitos) até o aterro sanitário. 

1.4 A coleta deve ser completamente executada dentro dos dias e horários pré-estabelecidos. Em caso de 
desatendimento ao contrato, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, 
deverá haver a comunicação à fiscalização do Município no momento da constatação da ocorrência, de 
forma que esta fiscalização possa orientar a contratada quanto á alternativa a ser seguida. Em qualquer 
circunstância deverá ser assegurada a coleta de lixo conforme estabelecido. 
1.4.1 COLETA URBANA: A coleta ocorrerá 03 (três) vezes por semana, em dias alternados, sendo 

segundas e sextas resíduos não recicláveis e nas quartas, resíduos recicláveis; 
1.4.2 COLETA RURAL: roteiro quinzenal; 

1.5 Fica expressamente vedada a subcontratação de outra empresa para execução do todo ou parte do 
Objeto, exceto com Anuência formal da administração e, respeitando o mínimo de 30% de materiais 
recicláveis que devem voltar para o setor produtivo, ou seja, o aterro sanitário não deverá receber 
mais do que 70% do total coletado no município. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2022 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2022 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio de seu 
Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1 A identificação será realizada através da apresentação de cópia de um documento de identificação com 
foto, com validade e reconhecimento em todo território nacional, acompanhada do original. 

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Quando representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar: 

a.1) Registro comercial, se empresa individual; 
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a.2) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 
sociedade civil; 

a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) Por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame; 

a.6) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações; 

a.7) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação; 

a.8) Declaração firmada por contador de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual. 

b) Quando representada por Procurador, deverá apresentar: 

b.1) Todos documentos anteriormente mencionados, da alínea a.1 à a.8 e; 

b.2) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.3) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da empresa licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato 
de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta 
de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante 
fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

3.5.1 As Cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente receberá os envelopes Nºs 01 - PROPOSTA 
e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 Uma vez encerrado o credenciamento referido no item 03, não será aceita a participação de nenhuma 
licitante retardatária. 
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4.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento das licitantes, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos 
demais atos do certame. 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada 
em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última, obrigatoriamente datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 
deverá conter: 

a) Razão social da empresa; 

b) Descrição completa do serviço a ser ofertado, referências e demais dados técnicos; 

c) Preço global líquido, mensal, para execução do serviço objeto desta licitação, indicado em moeda 
nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora; 

d) Juntamente com a Proposta contendo o Preço Global, deverão ser apresentadas as planilhas 
conforme abaixo: 

1) PLANILHA COLETA TRANSPORTE URBANO 

2) PLANILHA COLETA TRANSPORTE RURAL 

3) PLANILHA TRANSPORTE  ATERRO SANITÁRIO 

d.1 As planilhas deverão conter todos os elementos de custos da empresa licitante como Custos com 
mão de obra e encargos decorrentes; Custos com combustível; Custos de manutenção e depreciação dos 
veículos utilizados na Coleta e transporte; Impostos; Lucratividade; 

d.2 A empresa licitante deverá utilizar como base as planilhas MODELO disponibilizadas pelo 
Município 

 
e) DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO CONFORME 
EDITAL. 
 

Observação: 

I - Os custos com o depósito dos resíduos sólidos recicláveis, a sua destinação final, serão de 
responsabilidade exclusiva da empresa contratada, cabendo ao Município apenas a remuneração dos custos 
com depósito e a destinação final dos resíduos não recicláveis (rejeitos) em aterro sanitário. 

II - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 
contratação. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 
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6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada com o maior valor, até a proclamação da vencedora. 

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1 Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 03 (três) minutos para apresentar nova proposta. 

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$10,00 (dez reais). 

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 
com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 
acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
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6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da 
Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 
às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem 
na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste 
item. 

6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 

6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.19 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras/Licitações deste 
Município, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a empresa licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

Observação: Será dispensada da apresentação no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 
7.1.1, a licitante que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste 
edital. 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto a dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) Certidão Conjunta Negativa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial 
e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 
                                                 AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:   -----------   = índice mínimo: 0,05 
                                                 PC 
 
                                            AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: 1,00 
                                           PC 
 
                                     AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: 1,00 
                                    PC + PELP 
 
                                                                             PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:   --------------------   = índice mínimo: 1,00 
                                                                     PC  +  PELP 
 
                                                      PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: 0,51 
                                                          AT 

 
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a 
Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 a.1) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
             a.2) Licitantes que utilizam a Escrituração Contábil Digital - ECD e que aguardam a 

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
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protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do 
Brasil. 
 

b) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA 
PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA, EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 60 
(SESSENTA) DIAS DA DATA DESIGNADA PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. 

7.1.5 - OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358-02 (ANEXO IV); 

b) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (ANEXO VI); 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (ANEXO V). 

7.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Licença de Operação de Transporte, obtida junto a FEPAM para fontes Móveis de Poluição em 
nome da empresa licitante; 

b) Licença de Operação da estação de triagem de resíduos sólidos; 

c) Licença de Operação da estação de transbordo de resíduos sólidos; 

d) Certificado de registro da Empresa junto ao CREA ou CRQ/RS; 

e) Certidão de Registro do Responsável Técnico da empresa licitante junto ao CREA ou CRQ/RS; 

f) Prova do vínculo do responsável técnico com a Empresa; 

g) Registro na FEPAM – Lei Estadual n° 9.921/93, art. 8°, §1°; 

h) Apresentação de certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal, junto ao IBAMA 
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis); 

i) Declaração do proprietário da estação de triagem, da estação de transbordo, se a licitante não for à 
detentora de algum dos empreendimentos, no sentido do aceite expresso de recebimento dos resíduos 
provenientes de Campina das Missões – RS, pelo período de 60 meses; 

j) Apresentação de ART para os serviços de Transporte de Resíduos, em nome do licitante. 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação da 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 
14.1, alíena a, deste edital. 

7.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 
seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da licitante. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, 
esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2 Constará na Ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 
imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 
razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10. DOS PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, efetuará a 
confirmação de pedido do serviço a vencedora. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde 
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O prazo inicial do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja concordância entre as partes. 

11. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

11.1 Os serviços de coleta dos resíduos sólidos na área urbana, serão realizados no mínimo 3 (três) vezes 
por semana em dias alternados: segundas e sextas lixo orgânico e quartas feiras lixo seco, seguindo as 
orientações técnicas do Município.  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 – Fax: (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

11.1.1 A coleta na Vila Teresa deverá ser quinzenal de acordo com o roteiro 06 – ANEXO I. No restante da 
área rural, a coleta deverá ser feita quinzenalmente e alternadamente nos roteiros, ou seja, a cada 15 dias dar-
se-á a execução de um roteiro, de modo que ao término de 60 dias todas as comunidades tenham sido 
atendidas. 

11.2 O transporte dos rejeitos oriundos da seleção dos resíduos de Campina das Missões deve ser feito 
num intervalo máximo de 07 dias a serem fiscalizados pelo órgão ambiental municipal competente. 

11.3 O transporte dos resíduos deve ser feito por veículo da empresa contratada, equipado nas 
condicionantes para o fim e licenciado pelo órgão ambiental competente.  

11.4 A empresa deve possuir o devido licenciamento ambiental para a atividade, que deverá estar vigente 
durante todo o prazo da prestação de serviços. 

11.5 A empresa fornecerá todo pessoal necessário e os veículos para realização do objeto contratual, sem 
que entre contratante e contratado resulte vínculo de natureza trabalhista. 

11.6 Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais, decorrentes da prestação de serviços 
bem como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, correrão por conta da licitante vencedora. 

11.7 Os encargos sociais serão de responsabilidade da licitante vencedora, que deverá apresentar a guia de 
GPS, quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e IRRF, de acordo com a legislação 
vigente. 

11.8 A licitante vencedora deverá fornecer todos os materiais necessários aos serviços, a mão-de-obra, os 
equipamentos, as ferramentas, os utensílios, os transportes de material e pessoal, e outros que se fizerem 
necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos. 

11.9 A empresa deve disponibilizar estação de transbordo devidamente licenciada ou contêiner com 
capacidade de no mínimo 30m³, e retirar os resíduos sólidos num intervalo máximo de 07 (sete) dias com 
destinação ao aterro sanitário. 

11.10 O volume médio a ser transportado até o aterro sanitário é de 40 toneladas mensais e poderá variar 
de acordo com a produção de resíduos por parte da população.  

11.11 A Contratada deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.12 Os serviços serão coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até dez (10) dias, mediante a apresentação da respectiva 
nota fiscal, acompanhada das guias do FGTS e Previdência Social, documentos estes, atestados pela 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

12.2 O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços por intermédio do Setor 
de Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na respectiva 
Secretaria da Prefeitura Municipal. 

Órgão Função Sub-Função Programa Projeto/ Atividade Categoria Econômica Nº Despesa 

09.03 18 511 5005 2.534 339039 235 

09.03 18 511 5005 2.534 339039 235 

09.03 18 512 5005 2.533 339039 243 

09.03 18 512 5005 2.533 339039 243 
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12.3 Não serão aceitas solicitações de pagamento fora dos prazos previstos pelo Município; 

12.4 A nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 

12.6 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 

12.7 Não será pago qualquer valor sobre eventual excesso na tonelagem recolhida, salvo nos casos de 
comprovado desequilíbrio econômico financeiro do contrato. 

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

13.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, 
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência; 

e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação 
do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Campina das Missões, Setor de 
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Compras/Licitações, sito na Av. Santa Teresa, nº 821, ou pelo telefone (55) 3567-1120 ou e-mail 
licitar@campinadasmissoes.rs.go.br, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-
se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras/Licitações. 

15.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 
seu endereço, e-mail e os números de telefone/whatsapp. 

15.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, servidor público do órgão licitante, ou 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.6 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do 
limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

15.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.8 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja. 

 
Campina das Missões - RS, 18 de maio de 2022 

 
 
 

 
 

 
                          ____________________ 
                                       Carlos Justen 
                                Prefeito Municipal  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
ITINERÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 
 Na área urbana os serviços de coleta devem ser no mínimo 3 (três) vezes por semana em dias 

alternados: segundas e sextas lixo orgânico e quartas feiras lixo seco, Km média do roteiro 26,5. 

 Duas vezes por semana (sendo uma vez para resíduos recicláveis e, uma vez, para resíduos orgânicos 

não recicláveis) a empresa Contratada deverá fazer a coleta nos empreendimentos Chacara Ludwig e Pier 

307, ambos na RS307, nestes dias a Km média passa para 36Km,  

 A coleta na Linha Teresa deverá ser quinzenal de acordo com o roteiro em anexo. No interior (rural) 

a coleta será feita quinzenalmente um roteiro, sendo que no final de 2 meses todos os roteiros serão 

contemplados com pelo menos uma coleta. E o transporte dos rejeitos deve ser feito num intervalo máximo 

de 7 dias a serem fiscalizados pelo órgão ambiental municipal competente. 

 A média de Km percorrida para os roteiros da coleta Rural é de 124Km mensais 

 A empresa deve possuir o devido licenciamento ambiental para a atividade, com validade dentro do 

prazo da prestação de serviços. É obrigatória a reciclagem dos resíduos de Campina das Missões visando 

reduzir custos com Aterro Sanitário. 

   O transporte dos resíduos deve ser feito por veículo da empresa contratada, equipado nas 

condicionantes para o fim e regularizado junto ao órgão ambiental competente. 

 O pessoal para fazer a coleta e os veículos devem ser da empresa sem vínculo com o município 

contratante. 

 As despesas e danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes da prestação de serviços são de 

inteira responsabilidade da empresa prestadora dos serviços bem como os tributos em todas as esferas 

públicas. 

   Os encargos sociais são da empresa prestadora de serviços, podendo o município fazer a retenção de 

valores quando necessário. 

 A mão-de-obra, Equipamentos de Proteção Individual e outros equipamentos necessários são de 

inteira responsabilidade da empresa prestadora de serviços. 

 A empresa deve disponibilizar estação de transbordo com licença ambiental vigente, com capacidade 

de no mínimo 30 m³ . 

 O volume médio a ser transportado até o aterro sanitário é em média 40 toneladas mensais e poderá 

variar de acordo com a produção de resíduos por parte da população. 

 A contratada deverá promover as alterações necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, quando 

estas ocorrerem e forem necessárias. 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  

a) Licença de Operação de Transporte, obtida junto a FEPAM para fontes Móveis de Poluição 

em nome da empresa licitante 

b) Certificado de Regularidade junto ao IBAMA para transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU); 

c) Licença Ambiental de Operação da Central de Triagem; 

d) Licença Ambiental de Operação da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos; 

e) Certificado de Registro da Empresa junto ao CREA ou CRQ/RS; 

f) Certidão de Registro do Responsável Técnico da empresa licitante junto ao CREA ou 

CRQ/RS; 

g) Prova do vínculo do Responsável Técnico com a Empresa; 

h) Apresentação de ART para os serviços de Transporte de Resíduos, em nome do licitante. 

i)  Declaração de Central Triagem e de Estação de Transbordo, caso a licitante não for à detentora 

deste empreendimento, no sentido de aceite expresso do recebimento dos resíduos para a devida 

reciclagem e, do transbordo para a residência temporária e conseqüente envio dos resíduos não 

recicláveis para o Aterro Sanitário provenientes de Campina das Missões – RS, pelo período de 60 

meses 

 

- Os resíduos Sólidos não recicláveis deverão ser transportados até a empresa CRVR 

RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA, com sede na Rodovia 

DRS 867 SN- KM 02 Campos do Carvalho Giruá- RS  

 

URBANO 

 Roteiro único: Iniciando de coleta no Bairro Esperança, passando por diversas ruas urbanas 

seguindo para Bairro Primavera, sede Máster Piscina, Esquina Campina, diversas ruas da cidade, Bairro 

Floresta, Vila Kenedy, Estádio Miguelão segue estrada até RS 307. Roteiro mapeado por GPS e o (Croqui 

anexo). Com 36 Km 2X SEMANA ( RS 307 PIER E CHÁCARA LUDWIG; 27KM 1X ) 

 

RURAL 

 Roteiro 01: Iniciando roteiro na linha Pio X, Primeiro de março Sul até Balneário Welter, 

retornando esquina Eberling, Paca Sul, travessão Marcio Cassola até Vanderlei Zwirtes.Travessão Primeiro 

de Março, Rudemar werle, Oito de Maio, Igreja Canal Torto, Travessão até Irineu Maximenco até 
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propriedade Delto De Vlieger, Nelson Helmanzick, Travessão Osmar Boufler, Comtul, esquina Marianof, 

Paca Norte, esquina Inácio Joner Nova Guanabara Paca Norte propriedade Adriano Bourscheid , Paca reta, 

Paca Sul Olaria Pustai Cidade. Este roteiro totaliza 69 Km. 

  

 Roteiro 02: Roteiro Linha La Salle, Buriti Casa Nivio Siveris, Cemitério até casa Jorge Jakimshuk, 

retornando até salão Buriti Em direção Paca Norte passando propriedade Selch, ate escola Paca Norte, 

Secção F vila até propriedade Grum. Níquel Norte, Linha Níquel descendo até linha União retornando até a 

cidade. Este roteiro totaliza 48,5 km.  

 

 Roteiro 03: Rs 307 linha São João ate  Mentges, salão Amadeu Norte até travessão Antonio Selch 

retornando para Butiá Norte salão escola, RS 307 até propriedade Sérgio Frölich, retornando até propriedade 

Guiomar Hoffmann, Butiá Centro  Bernardo  até propriedade Ivo Schneider, retornando até propriedade 

Ernesto Karling, propriedade Arnilo Kaufmann - Sergio Marllmann em direção Esquina campina até estação 

de triagem. O roteiro totaliza 42,5 km. 

 

 Roteiro 04: Saída da estação de triagem até linha Butiá Sul salão até propriedade Laudir Webler, 

retornando até ponte Tumurupará, propriedade Luis Kasper retornando estrada geral linha Doze até 

propriedade Guerino Wolkmer, retornando linha Doze vila, travessa Godoi Centro, sociedade até travessa 

Natal Norte até propriedade Arturo Schnvelski, retornando até linha Teresa vila descendo estrada geral 

Godoi Centro ate propriedade Julci goerlach, retorando até escola linha Teresa, até propriedade Selmar 

Zavalha, estrada velha até Ressaca vila seguindo até ponte Comandai (Steffler), seguindo até propriedade 

Danilo Fank, retornando ate a vila seguindo em direção a linha Amadeu Sul (margeando o Rio Comandaí) 

seguindo até a propriedade Roque Schons retornando a estrada geral até cemitério, e propriedade Cornélio 

kaufmann, retornando salão seguindo estrada geral até Amadeu Níquel Sul (Sociedade, igreja) na 

propriedade do senhor Airton Bastian retornando até sociedade (São Cristovão) até esquina campina, estação 

transbordo. Este roteiro totaliza 78,6 km. 

 

 Roteiro 05: Iniciando roteiro na gruta seguindo até balneária estrela, atravessa a RS 307 até a 

propriedade do Cleiton Sturm, volta para RS 307, entra na travessa do Lenz até a estrada segue em direção a 

Sociedade Comandaí e seguindo pela estrada geral até a Ponte Caraguatá, volta em direção Lª Buriti Sul sobe 

pela Estrada dos Kasper e Kroetz até a sede do município. Este roteiro totaliza 17,65 km. 

 

 Os 5 (cinco) roteiros de coleta de lixo no interior do município de Campina das Missões, totaliza em 

256,25 km. 
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 Roteiro 06: Coleta na Linha Teresa deverá ser quinzenal, este roteiro deverá ser executado a cada 

quinze dias, sendo que a cada dois meses será realizado 3 vezes de forma exclusiva Este roteiro tem um 

percurso de 21,82 Km e a quarta coleta esta inclusa no roteiro de coleta rural conforme o roteiro 04. 

 
 

DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO CUSTO E PREÇO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

 

DADOS GERAIS  

Área Territorial: 224,801 km² [2021]* 
População estimada: 5.325 pessoas [2021]* 
Densidade demográfica: 27,09 hab/km² [2010]* 
Escolarização 6 a 14 anos: 98,5 % [2010]* 
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal: 0,738 [2010]* 

 

*(FONTE: IBGE) 

 
MÉDIA MENSAL TRANSPORTADA ATÉ O ATERRO SANITÁRIO : 39,39 TONELADAS 
CONFORME QUANTIDADES CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS MÊS 04/2021 A 03/2022. 
- o Município efetivará o pagamento conforme pesagem, portanto o custo será variável, pago 
diretamente à empresa/Aterro contratado. 
 
CUSTOS COM MÃO DE OBRA: 
Para os trajetos de coleta Urbana foram considerados 1 motorista e três coletores; para a Coleta 
Rural, 1 motorista e dois coletores, e, para o transporte até o Aterro Sanitário, somente 1 motorista. 
 
- Para os coletores foi considerada a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 NÚMERO 
DE REGISTRO NO MTE: RS005021/2021 DATA DE REGISTRO NO MTE: 23/12/2021 NÚMERO DA 
SOLICITAÇÃO: MR069567/2021 NÚMERO DO PROCESSO: 19964.117786/2021-76 DATA DO 
PROTOCOLO: 22/12/2021 (Fonte: http://seeac-rs.com.br/arquivos/2022.pdf)  
 
- Para os motoristas foi considerada a Convenção Coletiva 2021/2023 SETCERGS Santa Rosa  (Fonte: 
https://www.setcergs.com.br/download/convencao-coletiva-santa-rosa-2021-2023/)  
 
- Foram elaboradas três planilhas, tendo como base a Planilha Modelo do TCE/RS, Orientação Técnica 
Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, em sua segunda edição, Porto Alegre, 2019. Sendo que 
a mesma foi adaptada à realidade local e sistema de coleta vigente, pois, atualmente, toda a população é 
atendida de forma satisfatória.  
 
- O Fator de Utilização (FU) levou em conta a periodicidade da coleta no Trajeto Urbano; Rural e para a 
Destinação Final até o Aterro mais próximo, localizado no Município de Giruá/RS (aproximadamente 
70km). 
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FU para coleta URBANA = 55% 
FU para coleta RURAL = 20% 
FU para DESTINAÇÃO FINAL = 5% 
 
Para estimativa de custos com benefícios como Vale Alimentação; Insalubridade; custos de Manutenção; 
Depreciação e equipamentos de Proteção; foram utilizados como base os valores dos serviços atualmente 
prestados. 
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                                                                                   ANEXO II   

 
 

PLANILHA DE CUSTOS - Referencial para o Edital N.º 018/2022 (SOLICITAR PLANILHA COMPLETA FORMATADA ATRAVÉS DO e-
mail  licitar@campinadasmissões.rs.gov.br 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS 
 

 

1. Coleta de Resíduos Sólidos URBANOS/RURAL 

Planilha de Composição de Custos 

  
    

  

 Orçamento Sintético  

 Descrição do Item        
 Custo 
(R$/mês)  

 %  

 1. Mão-de-obra        
  

 1.1. Coletor Turno Dia        
  

 1.3. Motorista Turno do Dia        
  

 1.5. Vale Transporte        
  

 1.6. Vale-refeição (diário)        
  

 1.7. Auxílio Alimentação (mensal)        
  

 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual    
  

 3. Veículos e Equipamentos        
  

 3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³        
  

 3.1.1. Depreciação        
  

 3.1.2. Remuneração do Capital        
  

 3.1.3. Impostos e Seguros        
  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 – Fax: (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

 3.1.4. Consumos        
  

 3.1.5. Manutenção        
  

 3.1.6. Pneus        
  

 4. Ferramentas e Materiais de Consumo        
  

 5. Monitoramento da Frota        
  

 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI        
  

 PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA        
  

      
      

1. Coleta de Resíduos Sólidos  
Planilha de Composição de Custos DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO 

  
    

  

 Orçamento Sintético  
 Descrição do Item         Custo (R$/mês)   %  

 1. Mão-de-obra        
  

 1.3. Motorista Turno do Dia        
  

 1.5. Vale Transporte        
  

 1.6. Vale-refeição (diário)        
  

 1.7. Auxílio Alimentação (mensal)        
  

 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual    
  

 3. Veículos e Equipamentos        
  

 3.1. Veículo CAMINHÃO CAÇAMBA 30 m³        
  

 3.1.1. Depreciação        
  

 3.1.2. Remuneração do Capital        
  

 3.1.3. Impostos e Seguros        
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 3.1.4. Consumos        
  

 3.1.5. Manutenção        
  

 3.1.6. Pneus        
  

 4. Ferramentas e Materiais de Consumo        
  

 5. Monitoramento da Frota        
  

 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI        
  

 PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA        
 

100% 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES E A 
EMPRESA MARCOS ENGELHOF & CIA 
LTDA - ME, PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa na Avenida Santa Teresa, 821, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 
87.612.859/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF 
sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE e, a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Nº  , Bairro XXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX - RS, inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXX, 
neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº. 
XXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á pelas disposições da Lei federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas contidas nas cláusulas que 
seguem abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 A CONTRATADA SE COMPROMETE A EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, CONFORME ROTEIROS 
E MAPAS EM ANEXO E SUA DESTINAÇÃO JUNTO A ESTAÇÃO DE TRIAGEM COM ESTAÇÃO 
DE TRANSBORDO DEVIDAMENTE LICENCIADAS E POSTERIOR TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 
NÃO RECICLÁVEIS (REJEITOS) ATÉ ATERRO SANITÁRIO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO. 

1.2 Os custos com a triagem em estação de transbordo, o depósito dos resíduos sólidos recicláveis e a sua 
destinação final, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, cabendo ao Município apenas a 
remuneração pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos não recicláveis (rejeitos) até o aterro 
sanitário.  

CLÁUSULA SEGUNDA: EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO 

2.1 Os serviços de coleta dos resíduos sólidos na área urbana, serão realizados no mínimo 3 (três) vezes 
por semana em dias alternados, seguindo as orientações técnicas do Município. A coleta na Vila Teresa 
deverá ser quinzenal de acordo com o roteiro 6. No restante da área rural, a coleta deverá ser feita quinzenal 
e alternadamente nos roteiros, ou seja, a cada 15 dias dar-se-á a execução de um roteiro. 

2.2 O transporte dos rejeitos oriundos da seleção dos resíduos de Campina das Missões deve ser feito 
num intervalo máximo de 07 dias a serem fiscalizados pelo órgão ambiental municipal competente. 

2.3 A CONTRATADA deve possuir o devido licenciamento ambiental para a atividade, com validade 
dentro do prazo da prestação de serviços. 
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2.4  O transporte dos resíduos deve ser feito por veículo da empresa contratada, equipado nas 
condicionantes para o fim e licenciado pelo órgão ambiental competente. 

2.5 A CONTRATADA fornecerá todo pessoal necessário e os veículos para realização do objeto 
contratual, sem que entre contratante e contratado resulte vínculo de natureza trabalhista. 

2.6 Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais, decorrentes da prestação de serviços 
bem como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

2.7 Os encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverá apresentar guia de GPS, 
quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e IRRF, de acordo com a legislação vigente. 

2.8 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários aos serviços, a mão-de-obra, os 
equipamentos, as ferramentas, os utensílios, os transportes de material e pessoal, e outros que se fizerem 
necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos. 

2.9 A CONTRATADA deve disponibilizar estação de transbordo devidamente licenciado ou contêiner 
com capacidade de no mínimo 30m³, e retirar os resíduos sólidos num intervalo máximo de 10 (dez) dias. 

2.10 O volume médio a ser transportado até o aterro sanitário é de 40 toneladas mensais e poderá variar 
de acordo com a produção de resíduos por parte da população. 

2.11 A CONTRATADA deverá ser responsável pela limpeza e desinfecção dos equipamentos (conjuntos 
coletores) disponibilizados nas vias públicas, atividade esta que deverá ser realizada com intervalos máximos 
de 120 (cento e vinte) dias. 

2.12 A CONTRATADA deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

2.13 Os serviços serão coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço, objeto do presente Instrumento, o 
valor mensal de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), aceito pela 
CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

3.2 O pagamento será efetuado mensalmente em até dez (10) dias, mediante a apresentação da respectiva 
nota fiscal, acompanhada das guias do FGTS e Previdência Social, bem como dos comprovantes de 
destinação dos resíduos sólidos transportados, especificando as datas e a pesagem dos materiais, documentos 
estes, atestados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

3.3 O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços por intermédio do Setor 
de Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na respectiva 
Secretaria da Prefeitura Municipal. 

3.4 Não serão aceitas solicitações de pagamento fora dos prazos previstos pelo CONTRATANTE. 

3.5 A nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

3.6 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o CONTRATANTE compensará a CONTRATADA com 
juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
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3.7 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 

3.8 Não será pago qualquer valor sobre eventual excesso na tonelagem recolhida, salvo nos casos de 
comprovado desequilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrente do presente instrumento contratual correrão à conta da(s) seguinte(s) 
unidade(s) orçamentária(s): 

Órgão Função Sub-Função Programa Projeto/ Atividade Categoria Econômica Nº Despesa 

09.03 18 511 5005 2.534 339039 235 

09.03 18 511 5005 2.534 339039 235 

09.03 18 512 5005 2.533 339039 243 

09.03 18 512 5005 2.533 339039 243 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 O presente Contrato entrará em vigor em na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que haja concordância entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO E VINCULAÇÃO 

6.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato será do Servidor Público 
Municipal, Nilson Rauber Zimmermann – CPF  469.526.320-34, e, Nestor Paulo Tozevich, ou outro servidor 
especificamente designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 

6.2 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo de Licitação nº 
0036/2022, Edital de Pregão Presencial nº 018/2022 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RECISÃO CONTRATUAL 

7.1 Poderá ocorrer pelas causa e na forma prevista nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo Único – O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverão ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de 
direito. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

8.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
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9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor estimado da contratação; 

b) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência; 

c) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 

d) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos 
e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

9.3 Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

10.1 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
e/ou litígios oriundos do presente Contrato. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, que vai assinado pelas partes. 

 

Campina das Missões - RS, xx de xxxxxxxxxx de 2022. 

 

 

 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: Pregão Presencial       018/2022 
 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e 
do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO LICITANTE), 
ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, 
COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara sob as 
penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e 
participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, bem como ter ciência da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
 LOCAL, DATA. 
 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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ANEXO   VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 7.1.5 “b”) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou mandatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


