
EDITAL Nº 22/2017 – CONCORRÊNCIA 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 17 de julho de 2017, na Sala de Reuniões 

do Centro Administrativo Municipal, situada na Av. Tiradentes, nº 1625, Centro, Agudo/RS, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n.° 03/2017, com a finalidade de receber os 

documentos de habilitação e as propostas para contratação de empresa para execução dos serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos do Município de Agudo, sendo a presente licitação na 

modalidade de Concorrência, do tipo menor preço por tonelada.  
  

1. DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução dos 

seguintes serviços: 

Item Descrição 
Quantidade 

estimada 

Valor de referência/        

tonelada 

01 

Serviços de coleta regular de resíduos sólidos 

urbanos, domiciliares e comerciais e transporte 

para disposição dos resíduos coletados em 

aterro sanitário licenciado indicado pelo 

Município, conforme Projeto Básico, Anexo I. 

145 toneladas/mês R$ 247,52 

 

2.  DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Os interessados em participar da presente licitação, representados por pessoa credenciada autorizada à 

prática de todos os atos e termos do procedimento, deverão apresentar documentação e propostas em 02 

(dois) invólucros distintos, fechados, respectivamente como nº 01 e nº 02, para que se sugere a seguinte 

inscrição:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL Nº 22/2017 – CONCORRÊNCIA  

Envelope nº 01 – “DOCUMENTOS” 

Proponente: (Nome completo da empresa) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL Nº 22/2017 – CONCORRÊNCIA 

Envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Proponente: (Nome completo da empresa) 

 

2.1. HABILITAÇÃO 

2.1.1.  DA HABILITAÇÃO: 

2.1.1.1. Para fins de habilitação neste edital, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, os 

seguintes documentos: 

2.1.1.2. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

combinado com inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que não possui no quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme 

Anexo III. 

2.1.1.3. Declaração de que a empresa não está impedida de licitar e contratar com a Administração 

pública, conforme Anexo IV. 
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2.1.1.4 - Declaração de plena submissão às condições do Edital em todas as fases da licitação e que tem 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação, conforme Anexo V. 

 

2.1.2 - HABILITAÇÃO 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. 

 

2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);   

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa).  

d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, disponível em www.tst.jus.br/certidao.  

 

2.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada 

para a apresentação do documento; 

b) 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 (ou em 

órgão equivalente) 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, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico assinado por 

contador responsável: 

 

LIQUIDEZ CORRENTE:  __AC_  = índice mínimo: 1,00 

                                            PC 

 

LIQUIDEZ GERAL:  _AC + ARLP_ = índice mínimo: 1,00 

                                  PC + PELP 

                                          

SOLVÊNCIA GERAL: _____AT____  = índice mínimo:1,00 

                                      PC + PELP                    

 

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.” 

 

 Observação: 

1 - Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão 

apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Público de 

Escrituração Digital) a Receita Federal do Brasil. 

http://www.tst.jus.br/certidao


  

 3 

 

2.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de registro da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 

engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da jurisdição da sede da licitante, demonstrando possuir 

no mínimo um Engenheiro Civil e/ou de Fortificação, e/ou Sanitarista e/ou Químico em seu quadro 

técnico. A empresa sediada em outra jurisdição deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 

CREA/RS;  

b) Comprovação de que os profissionais de nível superior, mencionados no(s) atestado(s), pertencem ao 

quadro permanente da empresa, será feito através de: 

 b.1) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social; 

 b.2)  No caso de empregado, mediante cópia da carteira de trabalho e previdência social(CTPS); 

     b.3) Em caso de vinculo contratual não CLT, apresentar cópia autenticada do Contrato. 

c) Prova de capacidade técnico-profissional, para executar os serviços ora licitados, de acordo com o art. 

30, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº. 8666/93 se dará mediante comprovação de que um dos seus 

responsáveis técnicos executou serviços pertinentes e compatíveis em características com os objetos desta 

licitação, através da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica expedido por Órgão Publico ou 

Privado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA.  

d) Certificado de Regularidade expedido pelo Órgão de Controle do Meio Ambiente (IBAMA), referente 

à comprovação de Cadastramento da Proponente no "CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES E 

INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL" ou "CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS", na 

forma da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, conforme o caso; 

 

2.1.6- Comprovação de Prestação de Garantia na forma da Lei, referente a  garantia citada no 

Artigo 31, Inciso III da L. Federal 8.666/93, no valor correspondente a 1 % (hum por cento) do 

valor estimado do objeto da contratação pelo período de 12 meses, o que corresponde a R$ 4.306,00 

(quatro mil, trezentos e seis reais), nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do 

art. 56 da Lei 8.666/93. Quando em dinheiro deverá ser recolhido na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Agudo/RS, a qual fornecerá recibo respectivo o qual deverá ser anexado dentro do 

envelope nº 01 - documentos.  

            2.1.6.1- A garantia prestada pela Licitante será liberada ou restituída após a Adjudicação e 

Homologação e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 

2.1.7- Atestado de visita técnica, emitido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e de Trânsito, 

sendo que a mesma deverá ser realizada com o acompanhamento dos Servidores Aldo Ito Paul e Djavan 

Deives Oestreich, declarando que a proponente vistoriou e conhece todos os locais onde deverão ser 

desenvolvidos os serviços de coleta de resíduos sólidos, conforme Anexo VI. Esta visita deverá ser 

realizada obrigatoriamente pelo responsável técnico da empresa até o 3º (terceiro) dia útil anterior à 

abertura das propostas. 

Obs.: Para efetuar a referida visita técnica a licitante deverá agendar a mesma junto a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, pelo telefone n° (55) 3265-1144 - Ramal 

219, com Engº Civil Aldo Ito Paul. 

2.2. Os documentos constantes dos itens 2.1.1 a 2.1.7 poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de sua validade e 

autenticidade pela Administração. 

2.3. Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com amplos poderes para 

decidir a respeito dos atos da presente licitação, inclusive, para desistir de eventual recurso.        

2.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada 

por contador de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,  além de todos os 

documentos previstos neste edital, conforme Anexo VII. 
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2.4.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.5, deste edital, 

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, conforme Anexo VII. 
 

2.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, desde que observado o 

requisito do item 6.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (com 

exceção da negativa trabalhista), previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 

de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em 

que for declarada como vencedora do certame.  

2.6. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

2.7. O prazo de que trata o item 2.5 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. 

2.8. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.5, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 9, alínea “a”, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

2.9 - A licitante que não se fizer presente no dia da abertura do envelope nº 01 “documentos”, poderá 

enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal a que tinha direito para 

interposição de eventual recurso ou impugnação na fase de habilitação, desde que seja habilitada a 

participar do certame. Modelo conforme ANEXO VIII.  

 

3. DA PROPOSTA 

3.1. O envelope n° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA - deverá conter: 

a) Proposta financeira que deverá ser entregue em uma via datilografada ou digitada, com identificação 

do proponente, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelo proponente, ou seu procurador 

constituído, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, contendo o valor total da tonelada, especificando o 

valor que se refere à coleta dos resíduos e o valor que se refere ao transporte dos resíduos, e o valor total 

mensal proposto,  considerando a média de 145 (cento e quarenta e cinco) toneladas mês, expressos em 

moeda corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste. Identificação da empresa licitante e assinatura 

por seu represente legal. 

b) Planilha de Composição de Custos, conforme modelo Anexo II, devendo constar todos os itens 

contemplados na mesma, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, devendo a empresa licitante 

adequar o item IMPOSTOS a sua forma de tributação. A planilha deverá ser firmada no mínimo pelo 

responsável técnico da empresa licitante. 

b.1) Para fins de cálculo para o transporte dos resíduos do Município de Agudo até o aterro de destinação 

final dos resíduos sólidos, deverá ser considerado a distância de até 75 (setenta e cinco) quilômetros.  

c) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme § 3º do Artigo 64 

da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

c.1) Caso a empresa proponente não identifique na proposta financeira o prazo constante na letra “c” do 

sub item 3.1, será considerado como aceito o especificado no mesmo. 

3.2. Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional, e deverão cobrir todos os 

custos e despesas necessárias à execução dos serviços objetivados, incluindo todos os custos, tais como 

impostos, taxas, obrigações trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas com a medicina e segurança do 

trabalho, uniformes, transporte, seguros, etc. 

3.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preços incompatíveis e inexequíveis com os insumos 

necessários a realização dos serviços, preços acima dos praticados no mercado para cada tipo de serviço, 

ou ainda que não perfeitamente justificados nas planilhas de custos unitários de cada serviço.  
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Observação: 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. 

3.4. Em se tratando de Cooperativas, deverá estar contemplado no orçamento a contribuição de 15% ao 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor da mão de obra, atendendo ao disposto no artigo 

22 da Lei Federal nº 8.212/91. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Não poderão participar deste Edital: 

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresa ou sociedade estrangeira; 

c) empresa suspensa/impedida de contratar com o Município de Agudo/RS; 

d) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade; 

e) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital. 

f) não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

 

5. DO JULGAMENTO 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao presente Edital ou apresentarem 

propostas com preço total por tonelada maior que o valor de R$ 247,52 (duzentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme previsto na Planilha de Custos 

anexo ao presente Edital e as que não cumprirem com os dispositivos fixados no Artigo 48, 

seus incisos, parágrafos e alíneas. 
 

5.1. Será julgada vencedora a empresa licitante que propor o menor preço total por tonelada e atender as 

especificações contidas no edital.  

5.2. Para efeito de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço por tonelada. 

5.3. Esta licitação será processada e julgada com observância do disposto nos artigos 43 e 44, seus inciso 

e parágrafos da Lei n° 8.666/93, com suas alterações. 

5.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no § 2° do artigo 3º 

da Lei n° 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 

licitantes, nos termos do § 2° do artigo 45. 

5.5. É vedada a apresentação de proposta com expressão monetária inferior ao centavo, devendo este ser 

escrito sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade. 

5.6. Para efeitos de classificação e julgamento, as propostas apresentadas por Cooperativas de Trabalho 

e/ou entidades assemelhadas, serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze por cento) no(s) item(s) 

"mão-de-obra" atendendo ao disposto na Instrução Normativa n° 18 de 11 de maio de 2000 (publicada no 

DOU de 12.05.2000) expedida pelo INSS. 

 

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

6.1. Como critério de desempate será assegurada a preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.4 e seguintes, deste edital. 

6.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 

pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 

por cento) à proposta de menor valor. 

6.3. 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, 

poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 6 desse 

edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame; 
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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 6.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na 

forma prevista na alínea a deste item; 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação 

de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

6.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

item 6.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente 

de menor valor. 

6.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes, conforme prevê o item 5.4. 

 

7. DOS RECURSOS 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para, em 02 (dois) dias 

úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratação, e incidência da multa, no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e mais a suspensão temporária de 

participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

8.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que 

seja feito de forma motivada e durante o transcurso do mesmo;  

8.3 – Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério 

previsto neste edital, ou então revogará a presente Licitação, sem prejuízo da aplicação de multa e 

suspensão prevista no item 8 do presente edital; 

8.4.  O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

8.5. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis após a 

assinatura do contrato.  

8.6 -  NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, A 

CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO 

ART. 56, § 1º E § 3 DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR 

CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO.    
8.7 – Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com o 

prazo de prestação de serviços, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o 

caso, independentemente de prévia notificação; 

8.7.1 – A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade 

expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-

la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 

8.8 – A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno 

de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente. 

 

9.  DAS PENALIDADES 

 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da concorrência ou de 

contratante, as licitantes, conforme as infrações 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 1 (um) ano e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação; 
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b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% 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) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

e.1) Caso ocorra atraso na execução dos serviços, contrariando o Projeto Básico, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,5 % (cinco décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a 

mensal a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

e.2) Atraso superior a 05 (cinco) dias úteis, multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre o valor 

mensal a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo 

será considerado rescisão contratual. 

f) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

f.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 

anos; 

f.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

f.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

Observação: As multas a que se refere o item f, sub itens f.1 e f.2  serão calculadas sobre o montante 

não adimplido do contrato. 

g - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado; 

h – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

 

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

9.2. 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. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços, sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário, mediante a apresentação da 

nota fiscal e tramitação do Processo pelo setor de liquidação. 

10.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da comprovação dos salários 

pagos a seus empregados, bem como das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e ao 

INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço. 

10.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

10.4. O preço ofertado será reajustado após 12 (doze) meses pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo. 

10.5. Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01 (um) ano, a contar da assinatura 

do Contrato, de acordo com a Legislação em vigor, saldo disposição ulterior em contrário na Legislação 

Federal. 
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10.6.  Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na superveniência da 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a relação que as 

partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

10.7. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que 

prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

10.8. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação, correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: PJ 4695 – Recurso 001. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1.  A fiscalização do contrato decorrente da presente licitação estará a cargo da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, tendo como responsável o Servidor Djavan Deives 

Oestreich. 

12.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à qualidade 

dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas 

as disposições a elas relativas. 

12.3.  A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene 

pública, informando a Fiscalização das infrações ambientais, como por exemplo: dos casos de descargas 

irregulares de resíduos e falta de recipientes adequados. 

12.4. A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização do Município livre acesso a todas 

as suas dependências, possibilitando o exame de instalações e também das anotações relativas aos 

veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e 

elementos referentes aos serviços. 

12.5. A Fiscalização submeterá os veículos transportadores ao controle de tara sempre que entender 

necessário. 

12.6. Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será comunicada por escrito aos 

responsáveis credenciados da CONTRATADA, sobre a qual será aplicada a multa que lhe couber, tendo 

seu valor descontado no pagamento da fatura correspondente ao mês em que ocorreu a infração, sem 

prejuízo da rescisão contratual. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus 

incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

13.2. Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e numerados na ordem 

estabelecida neste Edital. 

13.3. Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem às exigências deste edital. 

13.4. Se a empresa licitante não estiver representada no ato da abertura dos envelopes por sócio com 

poderes de decisão, poderá se fazer representar por preposto portando procuração que lhe confira poderes 

para acordar, discordar, impugnar, requerer e desistir de prazos recursais. Se não apresentar representante 

ou preposto, ainda assim não será desclassificada, apenas não podendo manifestar-se validamente na 

sessão correspondente. 

13.5.  A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as 

condições do edital de licitação. 

13.6. A administração convocará a empresa vencedora para, em até 02 (dois) dias úteis, assinar o 

contrato, dentro das condições estabelecidas pela administração, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções do art. 81, da Lei 8.666/93. O prazo de convocação poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, 

devidamente justificado e aceito pela administração. É facultado à Administração, quando o convocado 

não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
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de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente da aplicação da penalidade prevista no art. 81, da Lei 8.666/93. 

13.7. A fiscalização dos serviços oferecidos pela vencedora da presente licitação ficará a cargo do 

Município. 

13.8. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, no todo ou em parte, sem estar 

expressamente autorizada por escrito pelo Município. Exceto a disposição final de resíduos. 

13.9. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do Município, será 

nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e 

contratuais cabíveis, sem prejuízo da rescisão contratual. 

13.10. A empresa contatada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos 

atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluído o Município de quaisquer 

reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários inclusive 

os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais 

causados a seus empregados ou a terceiros. 

13.11. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, dos locais e de 

todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do perfeito cumprimento do 

contrato. 

13.12. O Município se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho 

motivado, adiar, anular ou revogar a presente licitação, sem que isto constitua o motivo para que as 

empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

13.13. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do 

seu direito de participar das fases subseqüentes. 

13.14. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do 

presente edital. 

13.15. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

qualquer outro documento após a sua entrega. 

13.16. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar 

atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão de 

licitações. 

13.17. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à 

licitação, os participantes retardatários. 

13.18. As eventuais impugnações e ou recursos poderão ser encaminhados via fax (55-3265-1144) ou e-

mail compras@agudo.rs.gov.br ou licita@agudo.rs.gov.br), desde que os mesmos apresentem assinatura 

do representante legal da empresa, carimbo com o número do CNPJ e sejam encaminhados dentro do 

prazo bem como respeitando o horário de expediente da Prefeitura: manhã – 07:30/11:30, tarde – 

13:30/17:30.    

13.19.   Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

I – Projeto Básico;  

II – Planilha de Proposta;  

III - Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

IV - Declaração de Idoneidade; 

V - Declaração de que cumprem os requisitos de habilitação do edital; 

VI – Atestado de Visita; 

VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa, 

conforme Lei Complementar 123/2006. 

VIII - Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal; 

IX – Mapa do Município de Agudo/RS; 

X – Minuta do Contrato;  

  

Cópia do Edital e demais informações poderão serão obtidas pelos interessados no horário das 8 às 11 

horas e das 14 às 17 horas na Prefeitura Municipal de Agudo – Setor de Licitações e Contratos, ou pelo 

mailto:compras@agudo.rs.gov.br
mailto:licita@agudo.rs.gov.br
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TELEFAX 055 - 3265–1144, ramais 204 e 230, site: www.agudo.rs.gov.br, link LicitaCon Cidadão, e-

mail: licita@agudo.rs.gov.br 

 

   

Agudo, 13 de junho de 2017. 

 

 

 

VALÉRIO VILI TREBIEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agudo.rs.gov.br/
mailto:licita@agudo.rs.gov.br
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Projeto básico e referencias técnicas para a execução dos serviços Coleta de Resíduos Sólidos 

Urbanos e Transporte até aterro sanitário licenciado, gerados no município de Agudo/RS. 

 

Estas especificações têm como finalidade definir as descrições e especificações dos serviços a serem 

executados pelas empresas interessadas em participar da pesquisa de preços para contratação destes, 

conforme as especificações técnicas abaixo descritas: 

1 – SERVIÇOS: 

 

1.1 SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM 

DOMÉSTICA E COMERCIAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS COLETADOS EM ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO. 

 

2 – DESCRIÇÃO:  

 

A execução dos serviços obedecerá obrigatoriamente os condicionantes e as especificações técnicas 

abaixo relacionadas: 

 

2.1 – Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares e Comerciais: 

2.1.1. Consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos de origem domiciliares e comerciais dispostos 

em todas as vias públicas urbanas do município, onde deverão ser executados regularmente e 

esporadicamente nas vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, privados, 

comerciais, residenciais e de feiras livres, desde que acondicionados em recipientes, com volume de até 

100 (cem) litros cada, bem como o transporte em veículo apropriado dos resíduos coletados na área no 

município, os quais deverão transportados até aterro sanitário indicado pela Contratante. 

 

DESCRIÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

3.1 – Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos de Origem Domiciliar: 

3.1.1. A coleta regular de resíduos sólidos, recicláveis e não recicláveis, em todo o perímetro urbano do 

município de Agudo, sendo que a coleta deverá ocorrer diariamente, exceto nos domingos, sendo três 

dias por semana em uma região da cidade e os outros três dias em outra região da cidade, em dias e 

horários fixados pelo município. O total da quilometragem no perímetro urbano totaliza cerca de 60 Km, 

percorrendo todas as ruas, avenidas e logradouros. Uma coleta semanal, na localidade de Várzea do 

Agudo, ao longo da RST 348, até a divisa com o Município de Dona Francisca (ponte do Rio Jacuí), 

retornando pela Av. Euclides Kliemann até o trevo da entrada da cidade, totalizando 18 Km e, duas 

coletas semanais com saída no trevo de acesso da cidade seguindo em direção a localidade de Cerro 

Chato, entrando na estrada pela volta da Lagoa, indo até a Prainha, retornando até a RST 348, indo até o 

trevo e Pórtico de acesso ao Município, localizado em Rincão do Mosquito, no entroncamento da RST 

348 com a RST 287, indo até a divisa com o município de Paraíso do Sul, totalizando 16 Km. Os dias e 

horários para a coleta serão fixados pelo município.  

 

3.1.2 - A quantidade aproximada de resíduos sólidos, recicláveis e não recicláveis, é de 145 (cento e 

quarenta e cinco) toneladas por mês, que serão pesados junto ao aterro sanitário, e por amostragem, em 

local indicado pelo município, sempre que lhe convier, sempre objetivando o bom e correto 

funcionamento dos serviços. O pagamento da pesagem por amostragem será suportado pelo Município. 

 

3.1.3. Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, para 

efeito de coleta obrigatória, entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, resíduos de mudanças 
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de domicílios ou reformas de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, animais mortos e 

invólucros com resíduos com mais de 100 litros. 

 

3.1.4. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser executadas em todas as vias públicas oficiais 

e abertas à circulação, ou que venham ser abertas durante a vigência do contrato. 

 

3.1.5. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a coleta 

deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via 

pública e transportá-los até o veículo coletor. 

 

3.1.6. A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada através do método direto e em todos os 

imóveis, ou seja, será efetuado o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes com detritos pelo 

coletor, apenas, se os mesmos estiverem na via pública.  

 

3.1.7. A proponente deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam quais for os recipientes 

utilizados para seu acondicionamento, devendo a mesma comunicar os munícipes das exigências legais, e 

na reincidência, comunicar o fato à fiscalização do Município para as devidas providências. 

 

3.1.8. A contratada deverá possuir no mínimo 01 (um) caminhão coletor com compactador e com 

capacidade mínima de 15m³. O veículo de coleta regular deverá ter ano de fabricação no mínimo 2014. 

 

3.1.9. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares será constituída de: 01 

(um) caminhão coletor-compactador de carga traseira, com capacidade mínima de 15 metros cúbicos, 01 

(um) motorista e no mínimo 02 (dois) coletores por caminhão, assim como ferramentas e utensílios 

necessários à perfeita realização dos trabalhos.  

 

3.1.10. Fica vedada a prática da acumulação prévia dos resíduos na pista de rolamento das vias, como 

forma de agilizar o recolhimento. 

 

3.1.11. É atribuição estrita da proponente, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os funcionários 

devidamente equipados e uniformizados, conforme legislação vigente. 

 

3.1.12. Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e 

depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas. 

 

3.1.13. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta através de recipientes 

reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções para não danificá-los. 

Após este processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de origem. 

 

3.1.14. Constitui-se ferramenta obrigatória: pá e vassoura, no veículo coletor. 

 

3.1.15. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que estiverem 

tombados dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão 

necessariamente ser varridos e recolhidos. 

 

3.1.16. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá tomar todas as 

precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-lo na caçamba do veículo. 

Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser imediatamente varridos. 

 

3.1.17. No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas as 

precauções no sentido de evitar o transbordamento de resíduos do veículo para via pública. 
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3.1.18. A coleta dos resíduos em via pública deve ser executada com o veiculo parado, sem movimento 

no momento de carregamento dos invólucros na área de prensagem. 

 

3.1.19. A coleta dos resíduos seletivos domiciliares deverá ser executada através do método direto e em 

todos os imóveis, ou seja, será efetuado o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes pelo 

coletor, apenas, se os mesmos estiverem na via pública. 

 

3.1.20 Em caso de pane do veículo coletor, a empresa deverá dispor para sua substituição, em prazo 

máximo de 06 (seis) horas, outro veículo para a realização dos serviços. 

 

3.1.21 A licitante deverá apresentar proposta para a coleta e transporte dos resíduos coletados nos dias 

pré-estabelecidos pelo município; 

 

3.1.22 Todos os resíduos transportados e dispostos no aterro sanitário deverão possuir tickets de controle 

com dia, hora de entrada e saída e respectivo peso aferido. 

 

3.1.23 O pagamento dos serviços será efetuado por toneladas transportadas através da conferência dos 

tickets de pesagem, que deverão estar acompanhado da nota fiscal do serviço. 

 

4 – VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES: 

 

4.1 – Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela proponente para realização de cada tipo 

de serviço deverão ser adequados e estarem disponíveis no dia previsto no contrato para o início dos 

serviços, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos veículos e que o 

conjunto esteja em perfeitas condições de operação. 

 

4.2 – A proponente deverá apresentar a documentação de propriedade do veículo ou contrato de locação 

do mesmo, devidamente registrado em cartório onde conste no mínimo o mesmo prazo do contrato da 

prestação de serviço do município de Agudo/RS a ser utilizado para a prestação dos serviços desse edital, 

conforme objeto. 

 

4.3 – As marcas, os modelos e outras características dos veículos que realizarão dos serviços ficam a 

critério da proponente, desde que estejam em perfeito estado de conservação e em conformidade com as 

exigências deste edital, com ano de fabricação não inferior a 2014. 

 

4.4. – Todos os equipamentos e acessórios dos veículos devem funcionar perfeitamente, bem como o 

estado mecânico e conservação de pintura deve estar em perfeitas condições. 

 

4.5 – É obrigatória a realização de limpeza do veículo e equipamento, sendo que a caçamba ou carroceria, 

dos que realizam o serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares, deve ser lavada com solução 

detergente. 

 

4.6 – Os veículos devem trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 

reconhecimento da proponente e telefone para reclamações. 

 

4.7 – O Município poderá a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja 

adequado às exigências dos serviços.  

 

4.8 - Veículo e equipamento para a coleta de resíduos domésticos e comerciais: 

 

- 01 caminhão compactador com capacidade de no mínimo 15m³, com ano de fabricação no mínimo ano 

2014. 
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5 – DO PESSOAL: 

 

5.1 – Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao desempenho dos 

serviços contratados, correndo por sua conta todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciário, fiscal ou 

comercial e outras de qualquer natureza, bem como indenizações de acidentes de trabalho causados por 

seus empregados, auxiliares ou prepostos. 

 

5.2 – Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacite a 

executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

 

5.3 – A equipe operacional deverá apresentar-se uniformizada portando equipamentos de segurança e de 

proteção individual, tais como, luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores ou vestimentas 

com fitas refletoras, boné, entre outros. 

 

PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

ELABORADO PELOS SERVIDORES ALDO ITO PAUL, LUCIANA DA SILVA E MOISÉS 

CARLOS KILIAN. 
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ANEXO II 
 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM DESTINAÇÃO FINAL    

 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 

COLETA DE RSU 

          1  MÃO DE OBRA DIRETA           

 1.1  COLETORES DIURNOS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 1.1.1  Salário Normal hora 120 5,33            639,60    

 1.1.2  Adicional de Insalubridade % 40 639,60             255,84    

 1.1.3  SOMA PARCIAL                  895,44    

 1.1.4  Encargos Sociais % 80,27 895,44             718,77    

 1.1.5  Vale Transporte unid 52 3,60             102,11    

 1.1.6  Vale Alimentação unid 26 15,50             219,82    

 1.1.7  SOMA TOTAL               1.936,14    

 1.1.8  Efetivo de Coletores homem 2 1.936,14          3.872,28   3.872,28  

              

 1.2  MOTORISTAS DIURNOS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 1.2.1  Salario Normal hora 120 7,17             860,40    

 1.2.2  Adicional de Insalubridade % 40 860,40             344,16    

 1.2.3  SOMA PARCIAL               1.204,56    

 1.2.4  Encargos Sociais % 80,27  1.204,56             966,90    

 1.2.5  Vale Transporte unid 52  3,60             102,11    

 1.2.6  Vale Alimentação unid 1 385,00             210,00    

 1.2.7  Ticket Alimentação unid 1 123,50               67,36    

 1.2.8  SOMA TOTAL               2.550,93    

 1.2.9  Efetivo de Motoristas homem 1  2.550,93          2.550,93   2.550,93  

              

  
TOTAL DO GRUPO MÃO DE OBRA 

DIRETA 
          6.423,21  

  
      

          2  OPERACIONAL         

              

 2.1  
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 

VESTIARIOS 
          

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.1.1  Jaquetas unid  1/6 100,00               16,67    

 2.1.2  Calças unid  1/3 50,00               16,67    

 2.1.3  Bermudas unid  1/3 40,00               13,33    

 2.1.4  Óculos unid  1/8 20,00                2,50    

 2.1.5  Camiseta c/reflexivo unid  1/3 35,00               11,67    

 2.1.6  Luvas de proteção unid  1/2 15,00                7,50    

 2.1.7  Capas de chuva unid  1/8 40,00                5,00    

 2.1.8  Calçado unid  1/5 50,00               10,00    

 2.1.9  Protetor Solar unid 1 20,00               20,00    

 2.1.10  Meia cano alto unid  1/3 10,00                3,33    

 2.1.11  Boné unid  1/6 10,00                1,67    
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 2.1.12  Total custo mensal vestuário R$/cj 1              108,34    

 2.1.13  Número de funcionários funcion. 1,64 108,34             177,68  177,68  

  
      

 2.2  EQUIPAMENTOS           

 2.2.1  Custo da frota coleta resíduos           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.1.1  Custo de aquisição dos chassis unid 1  200.000,00   200.000,00    

 2.2.1.2  Custo de aquisição dos compactadores unid 1  80.000,00    80.000,00    

 2.2.1.3  Depreciação Veículo (60 meses) % 80  200.000,00   160.000,00    

 2.2.1.4  Depreciação Equipamento (60 meses) % 90 80.000,00   72.000,00    

 2.2.1.5  Valor da Depreciação mensal veículos coletores mês 60 280.000,00   232.000,00    3.866,67  

  Custo considerando outras atividades agregadas % 27      1.044,00  

              

  
      

 2.2.2  REMUNERAÇAO DO CAPITAL           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.2.1  Custo do veiculo coletor unid 1  200.000,00   200.000,00    

 2.2.2.2  Custo do compactador unid 1  80.000,00   80.000,00    

 2.2.2.3  Remuneração do capital % 0,9 280.000,00   2.520,00 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 27     680,40 

  
      

2.2.3 IMPOSTOS E SEGUROS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.3.1  IPVA unid 1  1.480,00  1.480,00    

 2.2.3.2  Seguro obrigatório unid 1 110,38  110,38    

 2.2.3.3  Licenciamento unid 1  69,30  69,30    

 2.2.3.4  Seguro contra terceiros unid 1 3.276,60 3.276,60   

 2.2.3.5  Impostos e seguros mensais unid 1 4.936,28 4.936,28   

 2.2.3.6  Valor mensal unid 12 9.872,56   822,71 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 27     222,13 

       

Coleta de Resíduos Domiciliares 

       
2.2.4 CONSUMOS           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 

QUANT

IDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO 
SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.4.1  Custo Óleo diesel S10 - Km rodado Km/l 2,80 3,20 1,14   

 2.2.4.2  Custo mensal Óleo Diesel km 1.800 1,14 2.052,00    

 2.2.4.3  Consumo Óleo motor p/ 1000Km rodados l/1000Km 6 7,21 43,26   

 2.2.4.4  Custo mensal do óleo motor km 1.800 43,26 77,87   

 2.2.4.5  Consumo Óleo de transmissão  1000Km 0,85 8,24 7,00   

 2.2.4.6  Custo mensal com óleo de transmissão km 1.800 7,00 12,60   

 2.2.4.7  Consumo de óleo hidraulico / 1.000km l/1000Km 5 8,24   41,20    

 2.2.4.8  Custo mensal de óleo hidraulico km 1.800 41,20 74,16   

 2.2.4.9  Custo de graxa / 1000 km rodados l/1000km 2 9,26  18,52    

 2.2.4.10  Custo mensal com graxa km 1.800 18,52 33,34    

 2.2.4.11  Custo com fluído Arla 32 km/l 32 2,35 75,20    

 2.2.4.12  Custo mensal do óleo Arla 32 km 1.800 75,20 135,36    

 2.2.4.13  Total do mês       2.571,65  2.571,65 
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 2.2.5  MANUTENÇÃO           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.5.1  Custo de aquisição dos chassis unid 1 200.000,00   200.000,00    

 2.2.5.2  Custo de aquisição dos compactadores unid 1  80.000,00  80.000,00    

 2.2.5.3  Custo estimado com manutenção (60 meses) % 15 280.000,00  42.000,00   

 2.2.5.4  Custo mensal  com manutenção mês 60 42.000,00  700,00  700,00 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 27     189,00 

  
      

 2.2.6  PNEUS E CAMARAS           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.6.1  Custo Pneus 275/80 R 22,5 unid 6 1.000,00   6.000,00    

 2.2.6.2  Custo da recapagem de pneus unid 6   300,00   1.800,00    

 2.2.6.3  Custo do jogo completo/ km rodado Km/jogo 70.000 7.800,00  0,11   

 2.2.6.4  Custo mensal  com pneus e camaras km 1.800  0,11   198,00  198,00 

  
      

   TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL         11.506,07 

  
      

  
      

          4  
TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS 
          

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 4.1  BDI % 31,00 16.675,46  5.169,39    

 4.2  Total do Grupo          5.169,39  

  
      

VALOR TOTAL ORÇAMENTO GLOBAL (MENSAL) 

PARA COLETA 
        

R$ 

16.675,46 

              

QUANTIDADE ESTIMADA MÉDIA DE COLETA MÊS     145   toneladas 

       
PREÇO POR TONELADA COLETADA         R$ 115,00 
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COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 

 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 

 TRANSPORTE DE RSU 

 

 
  

     
          1  MÃO DE OBRA DIRETA           

              

 1.1  COLETORES DIURNOS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 1.1.1  Salário Normal hora 100 5,33   533,00    

 1.1.2  Adicional de Insalubridade % 40 533,00   213,20    

 1.1.3  SOMA PARCIAL        746,20    

 1.1.4  Encargos Sociais % 80,27 746,20   598,97    

 1.1.5  Vale Transporte unid 52 3,60   85,09    

 1.1.6  Vale Alimentação unid 26 15,50  183,18    

 1.1.7  SOMA TOTAL       1.613,44    

 1.1.8  Efetivo de Coletores homem 2 1.613,44   3.226,88   3.226,88  

              

 1.2  MOTORISTAS DIURNOS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 1.2.1  Salario Normal hora 100 7,17   717,00    

 1.2.2  Adicional de Insalubridade % 40 717,00  286,80    

 1.2.3  SOMA PARCIAL       1.003,80    

 1.2.4  Encargos Sociais % 80,27 1.003,80  805,75    

 1.2.5  Vale Transporte unid 52 3,60  85,09    

 1.2.6  Vale Alimentação unid 1 385,00  175,00    

 1.2.7  Ticket Alimentação unid 1 123,50  56,14    

 1.2.8  SOMA TOTAL       2.125,78    

 1.2.9  Efetivo de Motoristas homem 1 2.125,78  2.125,78  2.125,78  

              

  
TOTAL DO GRUPO MÃO DE OBRA 

DIRETA 
        5.352,66  

  
      

          2  OPERACIONAL         

              

 2.1  
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 

VESTIARIOS 
          

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.1.1  Jaquetas unid  1/6 100,00  16,67    

 2.1.2  Calças unid  1/3 50,00  16,67    

 2.1.3  Bermudas unid  1/3 40,00  13,33    

 2.1.4  Óculos unid  1/8 20,00  2,50    

 2.1.5  Camiseta c/reflexivo unid  1/3 35,00  11,67    

 2.1.6  Luvas de proteção unid  1/2 15,00  7,50    

 2.1.7  Capas de chuva unid  1/8 40,00  5,00    

 2.1.8  Calçado unid  1/5 50,00  10,00    

 2.1.9  Protetor Solar unid 1 20,00  20,00    

 2.1.10  Meia cano alto unid  1/3 10,00  3,33    

 2.1.11  Boné unid  1/6                        1,67    
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10,00  

 2.1.12  Total custo mensal vestuário R$/cj 1   108,34    

 2.1.13  Número de funcionários funcion. 1,36 108,34  147,34  147,34  

  
      

 2.2  EQUIPAMENTOS           

 2.2.1  Custo da frota coleta resíduos           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.1.1  Custo de aquisição dos chassis unid 1 200.000,00  200.000,00    

 2.2.1.2  Custo de aquisição dos compactadores unid 1 80.000,00  80.000,00    

 2.2.1.3  Depreciação Veículo (60 meses) % 80 200.000,00  160.000,00    

 2.2.1.4  Depreciação Equipamento (60 meses) % 90 80.000,00  72.000,00    

 2.2.1.5  Valor da Depreciação mensal veículos coletores mês 60 280.000,00  232.000,00  3.866,67  

  Custo considerando outras atividades agregadas % 23     889,33  

              

  
      

 2.2.2  REMUNERAÇAO DO CAPITAL           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.2.1  Custo do veiculo coletor unid 1 200.000,00  200.000,00    

 2.2.2.2  Custo do compactador unid 1 80.000,00  80.000,00    

 2.2.2.3  Remuneração do capital % 0,9 280.000,00   2.520,00 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 23     579,60 

  
      

2.2.3 IMPOSTOS E SEGUROS           

  DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.3.1  IPVA unid 1 1.480,00  1.480,00    

 2.2.3.2  Seguro obrigatório unid 1 110,38  110,38    

 2.2.3.3  Licenciamento unid 1 69,30  69,30    

 2.2.3.4  Seguro contra terceiros unid 1 3.276,60 3.276,60   

 2.2.3.5  Impostos e seguros mensais unid 1 4.936,28 4.936,28   

 2.2.3.6  Valor mensal unid 12 9.872,56   822,71 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 23     189,22 

       

Transportes de Resíduos Domiciliares 

       
2.2.4 CONSUMOS           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.4.1  Custo Óleo diesel S10 - Km rodado Km/l 2,80 3,20 1,14   

 2.2.4.2  Custo mensal Óleo Diesel km 3.900 1,14 4.446,00    

 2.2.4.3  Consumo Óleo motor p/ 1000Km rodados l/1000Km 6 7,21 43,26   

 2.2.4.4  Custo mensal do óleo motor km 3.900 43,26 168,71   

 2.2.4.5  Consumo Óleo de transmissão  1000Km 0,85 8,24 7,00   

 2.2.4.6  Custo mensal com óleo de transmissão km 3.900 7,00 27,30   

 2.2.4.7  Consumo de óleo hidraulico / 1.000km l/1000Km 5 8,24  41,20    

 2.2.4.8  Custo mensal de óleo hidraulico km 3.900 41,20 160,68   

 2.2.4.9  Custo de graxa / 1000 km rodados l/1000km 2 9,26 18,52    

 2.2.4.10  Custo mensal com graxa km 3.900 18,52 72,23    

 2.2.4.11  Custo com fluído Arla 32 km/l 32 2,35 75,20    

 2.2.4.12  Custo mensal do óleo Arla 32 km 3.900 75,20 293,28    

 2.2.4.13  Total do mês       5.354,52  5.354,52 
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 2.2.5  MANUTENÇÃO           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.5.1  Custo de aquisição dos chassis unid 1 200.000,00  200.000,00    

 2.2.5.2  Custo de aquisição dos compactadores unid 1 80.000,00  80.000,00    

 2.2.5.3  Custo estimado com manutenção (60 meses) % 15 280.000,00  42.000,00   

 2.2.5.4  Custo mensal  com manutenção mês 60 42.000,00  700,00  700,00 

  Custo considerando outras atividades agregadas % 23     161,00 

  
      

 2.2.6  PNEUS E CAMARAS           

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 2.2.6.1  Custo Pneus 275/80 R 22,5 unid 6 1.300,00  7.800,00    

 2.2.6.2  Custo da recapagem de pneus unid 6 500,00  3.000,00    

 2.2.6.3  Custo do jogo completo/ km rodado Km/jogo 70.000 10.800,00  0,15   

 2.2.6.4  Custo mensal  com pneus e camaras km 3.900 0,15  585,00  585,00 

  
      

   TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL         13.258,67 

  
      

  
      

          4  
TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS 
          

  DISCRIMINAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL 

 4.1  BDI % 31,00 19.215,46  5.956,79    

 4.2  Total do Grupo         5.956,79  

  
      

VALOR TOTAL ORÇAMENTO GLOBAL (MENSAL) PARA 

TRANSPORTE  
      

R$ 

19.215,46 

              

QUANTIDADE ESTIMADA MÉDIA DE TRANSPORTE MÊS     145 
  

toneladas 

       
PREÇO POR TONELADA TRANSPORTADA         R$ 132,52 
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  TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)  %  

      

A BONIFICAÇÃO      10,00  

A 01 Lucro      10,00  

      

B DESPESAS INDIRETAS      14,35  

      

      

B 01 ADMINISTRAÇÃO      10,60  

B 01 01 Pessoal        5,00  

B 01 02 Transportes        1,00  

B 01 03 Despesas (água,luz,telefone,etc)        1,00  

B 01 04 Material de Consumo, móveis e equipamentos de escritório.        1,00  

B 01 05 Máquinas e equipamentos específicos         0,15  

B 01 06 Medicina / Segurança do Trabalho        0,20  

B 01 07 Ferramentas Diversas        0,05  

B 01 08 Alimentação        1,20  

B 01 09 Outros        1,00  

      

B 02 OUTRAS DESPESAS        3,75  

B 02 01 Seguros        1,00  

B 02 02 Serviços especializados (controle tecnológico/consultorias)        0,50  

B 02 03 Despesas de cartórios, aprovação de projetos, CREA        0,80  

B 02 04 Riscos Eventuais        1,00  

B 02 05 Outros        0,45  

  PERCENTAGEM TOTAL      24,35  

      

C 01 IMPOSTOS        6,65  

      

C 01 01 ISS        3,00  

C 01 02 PIS/CONFINS        3,65  

      

 A/B/C   TOTAL BDI  31,00  
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RESUMO PLANILHA DE PREÇOS  - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - RS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO MENSAL ANUAL 

1.0 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos Tonelada 145 115,00 R$ 16.675,46 R$ 200.105,52 

2.0 
Transporte de Resíduos Sólidos 

Urbanos 
Tonelada 145 132,52 R$ 19.215,46 R$ 230.585,52 

              

TOTAL R$ 247,52 R$ 35.890,92 R$ 430.691,04 
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ANEXO III 

 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, 

de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

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

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 Razão Social: 

 

 

 ..........................................., em........de..........................de 2017. 

 

 

 

 

  

 Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.  
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ANEXO IV 

 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

  Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, não havendo fatos impeditivos de nossa participação na 

Concorrência, EDITAL n° 22/2017. 

 

 

  Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________________ ,___ de_____________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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ANEXO V 

 

 

 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, que atendemos todos os 

requisitos de habilitação do Processo Licitatório na modalidade de Concorrência, tendo 

conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações, 

objeto da licitação, Edital nº 22/2017. 

  

 

 

             Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

  

 

 

              ..........................................., em........de..........................de 2017. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do (a) representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

 

 O Município de Agudo/RS, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e de Trânsito, ATESTA, em atendimento ao Edital nº 22/2017 – Concorrência, e sob as 

penas da Lei, que a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº _____________________, com sede na Rua ___________________________________, nº 

______, cidade de ____________________, por meio do Sr. 

_______________________________ (Responsável Técnico), CREA/RS 

____________________________, visitou os itinerários indicados no objeto do Edital, ficando 

ciente de todas as condições em que deverá prestar os serviços de coleta de resíduos sólidos. 

 

 

 

                       ___________________, ____ de _____________ de 2017.- 

 

 

 

 

 

                          _______________________________________________ 

     Nome: ............................................ 

     Cargo: ............................................ 

   Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e de Trânsito. 

 

 

 

 

Assinatura Responsável Técnico: _______________________________________ 
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ANEXO VII 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO – RS 

 

EDITAL Nº 22/2017 - CONCORRÊNCIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 
 

 

A empresa ....................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

............................................................., estabelecida na ....................................................................., por 

intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(a). .............................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ...................................., CPF.: .......................................................................... e CRC nº 

..........................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(       )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

(      ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006; 

 

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 

3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

............................................., xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2017. 

 

 

 

__________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contador(a) 
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“MODELO – ANEXO VIII” 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AGUDO – RS 

 

 

 

  Senhor Presidente: 

 

   

  Vimos através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de 

habilitação, Art. 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, do processo 

licitatório na modalidade de Concorrência, Edital 22/2017 desde que considerados 

HABILITADOS.  

 

 

 

 

                                     ...................................., ....... de ....................... de 2017-  

 

 

 

 

          Empresa: __________________________________ 

 

            Nome: ____________________________________ 

 

                   Cargo _____________________________________ 

 

          Assinatura: ________________________________ 
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ANEXO IX 



ANEXO X 

 

CONTRATO nº xx/2017- MINUTA 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de 

um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.531.976/0001-79, com sede 

na cidade de Agudo, na Av. Tiradentes, nº 1625, denominado neste ato como CONTRATANTE 

representado pelo Sr. VALÉRIO VILÍ TREBIEN, Prefeito Municipal, e do outro lado a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, com 

sede na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na Rua xxxxxxxxxxx, nº xxx,  neste ato representada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, certo e ajustado as 

cláusulas e condições a seguir estipuladas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 O presente contrato tem por objeto Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de 

Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados no Município de Agudo/ RS a ser 

realizado pela CONTRATADA conforme previsão no edital da Concorrência nº 22/2017 e seus 

anexos. 

1 - A quantidade aproximada de resíduos sólidos urbanos a ser transportada é de 145 (cento e quarenta 

e cinco) toneladas mensais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 Não será admitida subempreitada sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, 

obrigando-se a executar os serviços atendendo às normas técnicas e legais vigentes, de modo a 

resguardar, sob todos os aspectos, a segurança e o interesse público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços, avaliação da qualidade do serviço 

executado através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, através do 

Servidor Djavan Deives Oestreich, fiscal do presente contrato, conforme disposto no instrumento 

convocatório. 

1 - O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à CONTRATADA o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam 

sanados. 

2 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na 

execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 O preço a ser pago pela CONTRATANTE pelos serviços objeto do presente instrumento, será 

de R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por tonelada, e será pago mensalmente até o 5º (quinto) dia 

útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sem qualquer forma de reajuste, via sistema 

bancário, mediante a apresentação da nota fiscal e tramitação do Processo pelo setor de liquidação, 

mediante recebimento dos serviços pela Secretaria competente. 

1 - O valor total mensal a ser pago será em função do somatório mensal da pesagem dos resíduos na 

balança existente no aterro sanitário, vezes o valor unitário por tonelada contratado. 

2 - Todos os resíduos transportados e dispostos no aterro sanitário deverão possuir tickets de controle 

com dia da entrada e respectivo peso aferido. 

2.1 - Reserva-se o Município o direito de aferir as referidas pesagens, por amostragem, em balança por 

ele a ser definida, quando entender cabível, sempre objetivando o bom e correto funcionamento dos 

serviços, sendo o pagamento suportado pelo município. 

3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da comprovação dos salários 

pagos a seus empregados, bem como das  guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e ao 

INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
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4. Para fins de retenção previdenciária e de ISSQN, a empresa que é OPTANTE do SIMPLES 

NACIONAL, tanto como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar 

comprovante ou declaração do contador especificando em qual anexo de retenções se enquadra e em 

qual alíquota se encontra para a contribuição.  

4.1. Quando do pagamento, será retido e recolhido o ISS, no ato, se a empresa contratada tiver sede 

fora deste Município. 

5. O preço ofertado será reajustado após 12 (doze) meses pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo. 

6. Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01 (um) ano, a contar da assinatura 

do Contrato, de acordo com a Legislação em vigor, saldo disposição ulterior em contrário na 

Legislação Federal. 

7.  Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na superveniência da 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a relação que as 

partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

8. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que 

prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

9. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

  

CLÁUSULA QUINTA: 

 A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante e/ou peritos do 

CONTRATANTE em suas fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e 

documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, 

em responsabilidade por parte do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a partir da assinatura deste contrato. 

1 - O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, tendo vigência pelo prazo de 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, até o limite de limitados a 60 

(sessenta) meses, se for de interesse de ambas as partes.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 A CONTRATADA compromete-se a refazer, às suas custas, parcial ou totalmente, os serviços 

ora contratados, caso os apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo 

Município.  

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 Caberá à CONTRATADA cumprir a Legislação Municipal, Estadual e Federal, e ainda 

responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou 

dolo, bem como indenizar imediatamente os que eventualmente venha causar às instalações, prédios, 

mobiliário, máquinas e todos os demais pertences do CONTRATANTE e a de particulares, ainda que 

involuntários praticados por seus funcionários. 

 

CLÁUSULA NONA: 

 Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro de 

pessoal que prestará os serviços ora contratados serão da exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e indenizações 

de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se integralmente o 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 

 A seleção dos profissionais que prestarão os serviços caberá exclusivamente à 

CONTRATADA, reservando-se o CONTRATANTE o direito de pedir a substituição de qualquer 

funcionário, por motivo de melhor qualificação dos serviços prestados, sempre que o mesmo for 

considerado insatisfatório. 

1 - A fiscalização do presente contrato a ser exercida pelo CONTRATANTE, ocorrerá para preservar 

o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará corresponsabilidade pela 

eventual execução incorreta dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

1 - Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações futuras, o 

presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, mediante termo próprio, na 

ocorrência de uma das seguintes situações: 

I - Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA em cumprir com as obrigações 

assumidas; 

II - Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

III - Manifesta deficiência do serviço; 

IV - Procedimento irregular da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o 

Município e/ou terceiros; 

V - Não der início às atividades no prazo previsto ou paralisar os serviços sem justa causa e sem a 

prévia comunicação ao Município; 

VI - Falência, insolvência ou liquidação da CONTRATADA; 

VII - Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato; 

VIII - Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço e as obrigações decorrentes do contrato sem 

a autorização do Município; 

2 - A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes consequências, sem 

prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias: 

I - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de 

termo circunstanciado; 

II - Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e pessoal 

empregado especialmente para a execução do contrato, desde que necessários para garantia da 

continuidade, até a resolução final do impasse; 

III - Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 

IV - Perda da garantia contratual. 

3 - No caso de rescisão por parte da CONTRATADA deverá esta notificar ao Município num prazo 

não inferior a 60 (sessenta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado, que será apreciado e 

deverá ter concordância do Município.  

4 - Fica assegurado ao Município o direito de intervir nos serviços que compõe o objeto do contrato, 

no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 3 (três) dias, podendo para tanto, assumir 

temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada. 

5 - Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar à normalidade, o Município 

cessará a intervenção, restituindo as instalações e todos os recursos utilizados durante a paralisação 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

1 – Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas 

no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

1.1 – Caso ocorra atraso na execução dos serviços, contrariando o Projeto Básico, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,5 % (cinco décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a 

mensal a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 
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1.2 – Atraso superior a 05 (cinco) dias úteis, multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre o 

valor mensal a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após 

este prazo será considerado rescisão contratual. 

2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

2.1 – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois) anos; 

2.2 – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

2.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere o item 2, sub itens 2.1 e 2.2  serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 

3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado; 

4 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

1 - NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE 

CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS 

FORMAS PREVISTAS NO ART. 56, § 1º e § 3º DA LEI FEDERAL 8.666/93, 

CORRESPONDENTE A 5% (CINCO PORCENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO 

CONTRATO.    
2 – A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, 

em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em 

caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 

3 – A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno 

de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA 

será efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, 

durante o período de vigência deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

         As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos consignados 

na seguinte rubrica orçamentária: PJ 4695 – Recurso 001. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 Casos omissos neste contrato serão interpretados conforme o disposto no processo licitatório 

que deu origem ao presente Contrato e na Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo/ RS, o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou 

controvérsias advindas desta relação. 
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 Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente contrato nos 

expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma.  

  

 

Agudo, xx de xxxxxxxxxxxxxde 2017.- 

 

 

 

    VALÉRIO VILI TREBIEN                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            Prefeito Municipal                                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                 Contratante.-                                                                                 Contratada.- 

 

 

 

    CLÓVIS FERNANDO FICK                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          CPF: 402.625.370-87                                                                          CPF: xxxxxxxxxxxx                                                            

Testemunha                                                                                     Testemunha.- 

 

 

 

  


