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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 - RETIFICADO
PROCESSON° 980/2021
CON!RATAÇ~O DE EMPRESA PA,RAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE TRANSPOR"!EDOS
RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E DESTINO FINAL ATE O ATERRO SANITARIO.

o Município de Cristal - RS, através da Seção de Compras e Licitações, torna público para
conhecimento dos interessados, que às 09h30min do dia 26 de agosto de 2021 estará
realizando licitação, modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para Contratação
do objeto descrito no ANEXO I, em conformidade com as disposições da Lei Federal nO
8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar nO 123/2006, bem como as condições
a seguir estabelecidas.

01 - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente processo a Contratação de empresa devidamente
licenciada para prestação de serviços de transporte dos rejeitos e destino final, da Central de
Transbordo de resíduos sólidos, em Cristal, até o aterro sanitário devidamente licenciado por
órgão competente, onde os mesmos serão depositados, conforme especificado no ANEXO I -
Termo de Referência deste Edital.

02 - DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS E DO CADASTRO:

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto ora
licitado, cadastradas no Município de Cristal, ou que- apresentarem toda a documentação
necessária para o cadastro, até o dia 23 de agosto de 2021.

2.2. Para fins de cadastro, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

2.2.1. Habilitacão Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, também
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrang ira em
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Comprovante de inscrição e situação Cadastral no CNPJ, emitido pela Receita Federal;
b) Documento de identidade does) representante(s) legais da empresa;
c) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF);
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à
Seguridade Social;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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2.2.3. Qualificacão Técnica:
a) Atestado de capacidade técnica, em nome da Empresa, fornecido por pessoa Jurídica de
Direito Público ou Privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com o objeto
compatível com o ora licitado;

2.2.4. Declaracões:
a) Declaração de que o licitante não possui menores no seu quadro de funcionários,
conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 70 da Constituição Federal e inciso V do Art. 27
da Lei 8.666/93;
b) Declaração de idoneidade.

2.2.5. Qualificacão Econômica Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial ou extrajudicial da empresa,
expedida pelo distribuidor do Foro da sede da Pessoa Jurídica em um período não superior a
60 (sessenta) dias da data aprazada para a entrega dos envelopes;

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, ja exiqiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa

2.3. Todos os documentos referidos nos itens 2.2.1. a 2.2.5. deverão ser apresentados em
originais ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor público no ato do Cadastro.

2.4. Os documentos emitidos de forma "on-line", sujeitos à verificação de autenticidade
através de consulta ao site que o expediu, não precisarão estar autenticados.

03 - DA IMPUGNAÇÃQ AQ INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e DA PARTICIPAÇÃO DAS
MICRQ E PEQUENAS EMPRESAS:

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital se constatar
irregularidade na aplicação da Lei Federal nO 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a administração, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação, indicando as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótes em que
tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.3. A Impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

3.4. As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da
Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração
firmada por contador ou administrador de que a empresa está enquadrada como
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP);
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04 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS:

4.1. Os documentos e propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia
mencionado no preâmbulo, em dois envelopes distintos e fechados contendo as seguintes
inscrições:

AO MUNICÍPIO DE CRISTAL
TOMADA DE PREÇOS NO 002/2021
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE CRISTAL
TOMADA DE PREÇOS NO 002/2021
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

4.2. O Envelope nO01 - Documentos, deverá conter:

a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Cristal, que
comprove a habilitação exigida no item 2.2. e seus subitens, em original ou cópia
acompanhada do original para autenticação no ato, pela Comissão de Licitação;

b) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar Procuração ou carta de
credenciamento, outorgando poderes ao representante legal para que possa decidir a
respeito dos atos decorrentes do presente certame.

c) Declaração firmada por contador ou administrador de que a empresa está enquadrada
como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), quando for o caso;

Obs.: Se o Certificado de Registro Cadastral do licitante estiver dentro do prazo de validade,
mas houver vencido alguma das certidões, este deverá apresentar, juntamente com o CRC
no envelope nO01, a correspondente certidão atualizada.

4.3. Envelope nO02 - Proposta, deverá conter:

a) A Proposta comercial, sem emendas e/ou rasuras, assinada por representante legal da
empresa contendo o valor unitário por tonelada transportada e destinada e,
preferencialmente, o valor total mensal considerando o quantidade de 54 Ccinquenta e
quatro) toneladas/mês e o total global para os 12 meses de contrato, onde deverão estar
incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados com o objeto desta licitação, tais
como materiais empregados, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, impostos,'taxas,
despesas de viagem, estadia e alimentação com pessoal, todos e quaisquer outros ônus que
incidam na execução do objeto desta licitação;

b) Planilha de custos, demonstrando os cálculos que deram origem ao valor proposto.

OBSERVAÇÃO: O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
a contar de sua apresentação.

05 - DO JULGAMENTO:

5.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO e o julgamento será realizado pela Comissão
considerando o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR TONELADA TRANSPORTADA E
DESTINADA.
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5.2. No local, data e hora previstos no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Julgamento de
Licitação, de posse dos envelopes intitulados "Documentação", passará imediatamente a
apreciação do conteúdo desses nos termos da Lei Federal nO. 8666/93 e alterações, sendo as
folhas neles contidas rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes no ato.

5.3. Finda a fase de habilitação, e não havendo interposição de recurso, a Comissão de
Julgamento de Licitação, de posse dos envelopes intitulados "PROPOSTA", passará a
apreciação do conteúdo desses, nos termos da Lei Federal nO. 8.666/93 e alterações, sendo
as folhas neles contidas rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes no ato.

5.4. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e
44, seus incisos e parágrafos da Lei n? 8.666/93.

5.5. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.1, deste edltal.

5.6. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor valor.

5.7. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento
definitivo do recurso interposto.

5.8. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-é da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor,
poderá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora
do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 5.6. deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior.

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas 'para a
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.9. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do
item 5.8. e alíneas deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

5.10. O disposto nos itens 5.5. à 5.7. deste edital não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

5.11. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
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5.12. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com
este edital, bem como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexeqüíveis;

5.13. Ao final da sessão, realizada em ato público, será lavrada ata, devidamente assinada
por todos os presentes, com a verificação da conformidade de cada proposta ao Edital,
julgamento e classificação dos mesmos.

5.14. É facultada a Prefeitura Municipal de Cristal, em qualquer fase da licitação, promover
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

06 - DOS RECURSOS:

6.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nas
alíneas, incisos e parágrafos do art. 109 da Lei Federal n? 8.666/93.

07 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E DO PRAZO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:

7.1. Após esgotados todos os prazos recursais, a Comissão encaminhará o processo ao
Senhor Prefeito Municipal para proceder a homologação do certame e adjudicação do objeto
ao licitante vencedor.

7.2. Após a homologação da Licitação, a Prefeitura Municipal convocará o licitante vencedor
que deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer a seção de Compras e Licitações
para assinar o respectivo contrato.

7.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados pelo critério previsto neste edital ou então revogará a licitação sem
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento
de contratar com a administração por prazo de 02 (dois) anos.

08 - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

8.1. Para fins de assinatura do contrato a empresa deverá apresentar obrigatoriam nte os
seguintes documentos:

a) Autorização do proprietário do aterro sanitário, licenciado pela FEPAM para destinação
final, aceitando expressamente o recebimento dos resíduos, pelo período mínimo de 12
(doze) meses, (caso o licitante vencedor não for o detentor do empreendimento);

b) Licença de Operação da Unidade de Tratamento dos Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário),
emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos.

c) Comprovação de cadastro da empresa (CONTRATADA) junto ao sistema de manifesto de
transporte de resíduos - MTR (FEPAM) para transporte dos rejeitos.
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8.2. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora terá vigência de 12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o prazo
máximo de 60 meses, a critério da administração e em comum acordo entre as partes,
mediante termo aditivo.

8.3. Quando ocorrer prorrogação do referido contrato, observar-se-é, como índice de
reajuste, a variação do IPCA dos últimos 12 meses.

8.4. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da equipe técnica do Setor do Meio
Ambiente do Município de Cristal.

8.5. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário de Obras e Trânsito, Sr.
Antenor Eduardo de Souza Richter, portador do CPF nO444.878.780-04.

09 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1. São obrigações da contratada:
a) executar os serviços de modo satisfatório e de acordo com as determinações do
Município;
b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e
qualificação compatíveis com a obrigação assumida;
c) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, tais como,
encargos relativos à aplicação das leis sociais, previdenciárias e tributárias decorrentes da
execução do contrato, cabendo-lhe assumir inteira responsabilidade por todos os danos ou
prejuízos que venham dolosa ou culposamente a prejudicar a terceiros e/ou ao Município;
d) realizar a pesagem do caminhão em balança indicada pelo Município, antes da destinação
final.
e) apresentar mensalmente relatório das quantidades dos resíduos destinados com a
comprovação de entrega no destino final (Certificado de destinação final - CDF), os quais
deverão ser entregues junto com a Nota Fiscal, condicionado à liberação do Setor de Meio
Ambiente;
f) respeitar as normas da legislação ambiental vigente;
g) respeitar a legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e ambiental, bem corno as normas
de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de equipamento de
proteção - EPI.
h) disponibilizar uma caçamba de no mínimo de 15m3 que deverá ficar permanentemente na
Estação de Transbordo, e quando estiver cheia deverá ser substituída por outra vazia, e
assim sucessivamente;
i) O transporte deverá ser feito em caminhão com caçamba roll on roll off.
j) A destinação final deverá ser feita 1 vez por semana, devendo o rejeito ficar
acondicionado em caçamba roll on roll off, com volume de 15m3 na Estação de Transbordo;

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não
sendo permitida a sub-contratação, sob pena de rescisão de contrato.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADAas seguintes penalidades:
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a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerada inexecução contratual;

b) 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 01 (um) ano.

e) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total 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;

Obs: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

10.2. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, ou de
ocorrer inadimplência da empresa, o licitante vencedor, estará incurso nas penalidades
constantes do artigo 81 da Lei Federal N°. 8666/93.

10.3. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as
conseqüências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal N°
8.666/93.

10.4. Em quaisquer das hipóteses de sansões, será assegurado ao licitante a ampla defesa e
o contraditório, nos prazos estabelecidos no Art. 87 da Lei

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

11.1. Os pagamentos serão efetuados sempre até o dia 20 do mês subseqüente ao vencido,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Fatura/Nota Fiscal de prestação de serviço;
b) Ticket comprovante de pesagem das cargas emitida pela balança indicada pelo município,
antes da destinação final;
e) Certificado de destinação Final com o volume (peso) do rejeito destinado em aterro
sanitário;
d) Ateste da Secretaria ordenadora da despesa sobre a prestação dos serviços e situação
dos funcionários. ,
11.2. O valor a ser pago para a empresa vencedora, deverá ser por tonelada de rejeito
destinada, conforme o volume apresentado no Certificado de Destinação Final (CDF).

PARÁGRAFO ÚNICO: OS pagamentos serão suspensos se constatado algum
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

12 DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATADO:

12.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contratado, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, Ir, letra d, da Lei Federal
n08.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.
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13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
2063000 - Recolhimento de Lixo
339039 - Outros serviços de terceiros - P.J.
0001 - Recurso Livre - Adm. Direta Mun.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-é o dia de início e
incluir-se-á o de vencimento.

14.2. Se o início ou término do prazo ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal,
considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente.

14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, complementação, modificações ou
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos;

14.4. Não serão aceitas propostas e documentos via e-mail, fora dos envelopes ou
entregues fora do prazo estipulado.

14.5. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão de Julgamento
de Licitação, com base nas normas jurídicas e administrativas aplicáveis e princípios gerais
de direito.

14.6. As decisões da Comissão de Julgamento de Licitação somente serão consideradas
definitivas após homologadas pela autoridade competente.

14.7. A presença do representante de cada empresa licitante, na apresentação da proposta,
é aconselhada para dirimir dúvidas, aposição de assinatura, rubrica e demais registros.

14.8. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e outros documentos, os licitantes ou seus represerrtantes
credenciados e os membros da Comissão Julgadora;

14.9. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão
admitidos à licitação os participantes retardatários;

14.10. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as
cláusulas necessárias previstas no art. nO 55 da Lei Federal nO 8.666/93, e a possibilidade de
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei Federal N° 8.666/93.

14.11. Maiores informações poderão ser obtidas no horário das 08:00 às 15hOO horas na
Seção de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cristal, situada na Rua Sete de
Setembro, 177 ou pelo fone: 51-36781124.
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MUNICIPIO DE CRISTAL-RS
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14.12. São parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência e Valor Referencial;
Anexo II - Planilha de Custos;
Anexo II! - Minuta de Contrato.

Cristal, 10 de agosto de 2021.

Este edital se encontra examinado
e aprovado Rq.r estaAssesspria

Jurídica Em: lJ:L;~_z-4__

,

c-=::s ç
Rafael Krolow Corrêa

Assessor Jurídico - OAB-RS 68.579
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR REFERENCIAL

01 - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente processo a Contratação de empresa devidamente
licenciada para prestação de serviços de transporte dos rejeitos, da Central de Transbordo de
resíduos sólidos, em Cristal, até o aterro sanitário devidamente licenciado por órgão
competente, onde os mesmos serão depositados.

02 - DAS QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA:

QUANT. VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS (toneladas/mês) UNITÁRIO MENSAL 12 MESES

Transporte dos rejeitas, da Central de
Transbordo de resíduos sólidos, em 54 R$ 237,90 R$12.846,60 R$ 154.159,201
Cristal e destino final no aterro sanitário,
em caminhão com caçamba roll-on roll-off.

2.1. O volume dos rejeitos a serem transportados e destinados é estimado em 54 (cinquenta
e quatro) toneladas/mês, no entanto este volume poderá variar para mais ou para menos,
sendo que a contratada receberá o pagamento considerando o volume mensal que foi
efetivamente transportado e destinado.

03 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

a) O transporte deverá ser feito pela Contratada em caminhão com caçamba do tipo roll-on
roll-off;

b) A contratada deverá disponibilizar uma caçamba de no rrururno 15m3 que deverá ficar
permanentemente na Estação de Transbordo, e quando estiver cheia dever.á ser substituída
por outra vazia, e assim sucessivamente;

c) A destinação final deverá ser feita 1 vez por semana, devendo o rejeito ficar
acondicionado em caçamba roll-on roll-off, com volume de no mínimo 15m3, na Estação de
Transbordo;

d) Após o recolhimento dos rejeitos, a contratada deverá realizar a pesagem do caminhão
em balança indicada pelo Município, antes da destinação final;

e) A contratada deverá apresentar mensalmente relatório das quantidades dos resíduos
destinados com a comprovação de entrega no destino final (Certificado de destinação final -
CDF), os quais deverão ser entregues junto com a Nota Fiscal, condicionado à liberação do
Setor de Meio Ambiente;

f) A contratada deverá respeitar as legislações trabalhista, fiscal, previdenciária e ambiental,
bem como as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de
equipamento de proteção - EPI.

10



PLANILHA DE CUSTOS
COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO RESíDUO DOMÉSTICO

1 Mão de Obra
Motorista

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total
Salário Normal Hora 32 8,77 280,64
Adicional Insalubridade % 20 1.100,00 55,00
Soma 335,64
Encargos Sociais % 75,87 335,64 254,65
Vale refeição dia 4 12,76 51,04
Total por Motorista 641,33
Total do Efetivo Homem 1 641,33 641,33

641,33
ITOTAl DE MAO DE OBRA 641,33

2 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Motorista

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total
Camisetas Unidade 1/4 35,00 8,75
Calças Unidade 1/4 40,00 10,00
Tênis Unidade 1/4 80,00 20,00
Bonés Unidade 1/4 15,00 3,75
Total por operário 42,50
Total para o efetivo Homens 1 42,50 42,50

42,50
ITOTAl DE UNIFORMES 42,50

3.1 Depreciação caminhão
Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total

Custo de aquisição do caminhão roll on roll off Unidade 1 148.500,00 148.500,00
Depreciação dos caminhões (60 meses) % 70 148.500,00 103.950,00
Depreciação mensal dos equipamentos Mês 60 103.950,00 1.732,50

1.732,50

3.2 Depreciação caçamba
Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total

Custo de aquisição das caçambas Unidade 2 30.000,00 60.000,00
Depreciação das caçambas (60 meses) % 70 60.000,00 42.000,00
Depreciação mensal dos equipamentos Mês 60 42.000,00 700,00

700,00-4. Remuneraçao do CapItal investido
Discriminação Quantidade Preço Unitario Sub-Total TotalUnidade

1 148.500,00 148.500,00 ,Custo dos equipamentos Unidade
Remuneração mensal de Capital % 0,5 148.500,00 742,50

5. Consumos
742,50

Caminhão roll on roll off
Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total

Custo de óleo diesel/ Km rodado Kml 3 4,50 1,50
Custo mensal com óleo diesel Kml 1.000 1,50 1.500,00
C. de óleo do motor / 1.000 km rodado U1.000km 6 12,00 72,00
Custo mensal com óleo do motor Kml 1.000 30,00 30,00
C. de óleo da transmissão /1.000 km U1.000km 0,85 15,00 12,75
Custo mensal com óleo da transmissão Km 1.000 6,80 6,80
C. de óleo hidraulico /1.000 km U1.000km 10 10,00 100,00
Custo mensal com óleo hidráulico Km 1.000 80,00 80,00
Custo de graxa /1.000 km rodados Kg/1.000 km 2 12,00 24,00
Custo mensal com graxa Km 1.000 18,00 18,00

1.634,80-IManutençao

Il



Discriminação Quantidade Preço Unitario Sub- Total TotalUnidade

55,68 148.500,00 82.684,80
Custo de aquisição dos equipamentos Unidade 1 148.500,00 148.500,00

82685

Custo est. de manutenção ( 5 anos) %
Custo mensal de manutenção mês 100 82.684,80 826,85

,
Pneus e Câmaras

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitario Sub-Total Total
Custo de jogo de pneus 1000x20x16 Unidade 6 1.550,00 9.300,00
Custo do jogo câmaras aro 20 Unidade 6 150,00 900,00
Custo do jogo de protetor de pneus Unidade 6 50,00 300,00
Custo do jogo completo I km rodado Km/jogo 70.000 10.500,00 0,15
Custo mensal com pneus e câmaras Km 1.000 0,15 150,00

150,00
ITOTAl DE EQUIPAMENTOS 5.786,65

ITOTAl DE DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS 6.470,481
7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (BDI)

I Discriminação 1 Unidade IQuantidade IPreço Unitario I Sub-Total Total
[Despesas administrativas (BOI) 1 % 1 21,44 1 6.470,481 1.387,27

1.387,27

ITOTAl DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.387,27'

18. DESTINAÇAO FINAL TONELADAS 54 92,39 4.989,061

OTAl DECUSTOSMENSAIS 12.846,81

IITOTAl DECUSTOSDIÁRIO 428,2311

OTAl DE CUSTOSPORTONELADATRANSPORTADAE DESTINADA 237,90
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MUNICIPIO DE CRISTAL-RS
Seção de Compras e Licitações

Rua Sete de Setembro, 177 - fone: (51)36781100 - Fone/Fax: (51)36781124
CEP: 96195-000 Site: www.cristal.rs.qov.br E-mail: licita@cristal.rs.qov.br

ANEXO 111 - MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021
PROCESSO N° 980/2021
CON!RATAÇ~O DE EMPRESA PA,RAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR1E DOS
RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E DESTINO FINAL ATE O ATERRO SANITARIO.

De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nO90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete
de Setembro, nO 177, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis
Krolow, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro
Centro, portador do CPF nO 959.631.890-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro, a Empresa , CNPJ: com sede na cidade de
..................... à Rua , representada por
............................................... , portador do CPF nO , aqui
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal nO
8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa devidamente
licenciada para prestação de serviços de transporte dos rejeitos, da Central de Transbordo de
resíduos sólidos, em Cristal, até o aterro sanitário devidamente licenciado por órgão
competente, onde os mesmos serão depositados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1. O transporte deverá ser feito pela Contratada em caminhão com caçamba do tipo roll-
on roll-off;

2.2. A contratada deverá disponibilizar uma caçamba de no rrururno 15m3 que deverá ficar
permanentemente na Estação de Transbordo, e quando estiver cheia deverá ser substituída
por outra vazia, e assim sucessivamente;

2.3. A destinação final deverá ser feita 1 vez por semana, devendo o rejeito ficar
acondicionado em caçamba roll-on roll-off, com volume de no mínimo 15m3, na Estação de
Transbordo; ,

2.4. Após o recolhimento dos rejeitos, a contratada deverá realizar a pesagem do caminhão
em balança indicada pelo Município, antes da destinação final;

2.5. A contratada deverá apresentar mensalmente relatório das quantidades dos resíduos
destinados com a comprovação de entrega no destino final (Certificado de destinação final -
CDF), os quais deverão ser entregues junto com a Nota Fiscal, condicionado à liberação do
Setor de Meio Ambiente;

2.6. A contratada deverá respeitar as legislações trabalhista, fiscal, previdenciária e
ambiental, bem como as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo
obrigatório o uso de equipamento de proteção - EPI.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:

3.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora terá vigência de 12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o prazo
máximo de 60 meses, a critério da administração e em comum acordo entre as partes,
mediante termo aditivo.

3.2. Quando ocorrer prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como índice de
reajuste, a variação do IPCA dos últimos 12 meses.

3.3. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da equipe técnica do Setor do Meio
Ambiente do Município de Cristal.

3.4. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário de Obras e Trânsito, Sr.
Antenor Eduardo de Souza Richter, portador do CPF nO444.878.780-04.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DOS SERVIÇOS:

4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATADA receberá o valor unitário de R$ xxx/xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por cada tonelada transportada e destinada. O valor
acima consta da proposta vencedora da licitação, aceito pela contratada, entendido como
preço justo e suficiente para execução dos serviços, objeto do presente contrato.

4.2. O volume dos rejeitos a serem transportados e destinados é estimado em 54 (cinquenta
e quatro) toneladas/mê , no entanto este volume poderá variar para mais ou para menos,
sendo que a contratada receberá o pagamento de acordo com o volume mensal que foi
efetivamente transportado e destinado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. executar os serviços de modo satisfatório e de acordo com as determinações do
Município;
5.2. manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e
qualificação compatíveis com a obrigação assumida;
5.3. arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratàção, tais como,
encargos relativos à aplicação das leis sociais, previdenciárias e tributárias decorrentes da
execução do contrato, cabendo-lhe assumir inteira responsabilidade por todos os danos ou
prejuízos que venham dolosa ou culposamente a prejudicar a terceiros e/ou ao Municígio;
5.4. apresentar mensalmente relatório das quantidades dos resíduos destinados ~om a
comprovação de entrega no destino final, os quais deverão ser entregues junto com a Nota
Fiscal, condicionado à liberação do Setor de Meio Ambiente;
5.5. respeitar as normas da legislação ambiental vigente;
5.6. respeitar a legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e ambiental, bem como as
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sendo obrigatório o uso de equipamento
de proteção - EPI.

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não
sendo permitida a sub-contratação, sob pena de rescisão de contrato.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1. Os pagamentos serão efetuados sempre até o dia 10 do mês subsequente ao vencido,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

6.1.1. Fatura/Nota Fiscal de prestação de serviço;
6.1.2. Ticket comprovante de pesagem das cargas emitida pela balança indicada pelo
município, antes da destinação final;
6.1.3. Certificado de destinação Final com o volume (peso) do rejeito destinado em aterro
sanitário;
6.1.4. Ateste da Secretaria ordenadora da despesa sobre a prestação dos serviços e situação
dos funcionários.

6.2. O valor a ser pago à Contratada, deverá ser por tonelada de rejeito destinada, conforme
o volume apresentado no Certificado de Destinação Final (CDF).

PARÁGRAFO ÚNICO: OS pagamentos serão suspensos se constatado algum
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO:

7.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente da conclusão do
prazo, nos seguintes casos:

7.1.1. Quando comprovada a deficiência ou Prestação do serviço de forma inadequada;
7.1.2. Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste Contrato;
7.1.3. Falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, depois de
garantido o contraditório e a ampla defesa;
7.1.4. Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de caso
fortuito ou força maior;
7.1.5. Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
venha a prejudicar a execução do contrato;
7.1.6. Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou
operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços;
7.1.7. Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo
CONTRATANTE;
7.1.8. Por acordo entre as partes, reduzido o termo, desde que haja conveniênci para o
CONTRATANTE.

7.2. Caso a CONTRATADA não cumpra parcial ou totalmente as cláusulas para a execução
dos serviços objeto deste contrato, o mesmo será rescindido nos termos dos art. 77, 78 e 79
da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.1. Se por culpa da CONTRATADA, os serviços não forem executados, esta sofrerá sem
prejuízo do previsto nos artigos 86 e 88 da Lei Federal 8666/93, as seguintes penalidades:

8.1.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso no cumprimento, limitado esta a
10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
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8.1.2. 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 01 (um ano);

8.1.3. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total 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);

8.2. As multas serão cumulativas com as demais penalidades.

8.3. Em quaisquer das hipóteses de sansões, será assegurado ao licitante a ampla defesa e
o contraditório, nos prazos estabelecidos no Art. 87 da Lei

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pelas seguintes dotações
orçamentárias:

07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
2063000 - Recolhimento de Lixo
339039 - Outros serviços de terceiros - P.J.
0001 - Recurso Livre - Adm. Direta Mun.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:

10.1. Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos perante o
Foro da Comarca de Camaquã. E por estarem justos e contratados, as partes assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que surtam seus efeitos
legais e jurídicos.

Cristal, xx de agosto de 2021.

Marcelo Luis Krolow
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas:
,

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Rafael Krolow Corrêa
Assessor Jurídico
OAB-RS 68.579
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