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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
PROCESSO N° 817/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO 
DOMICILIAR E COMERCIAL DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL ATÉ O 
ATERRO SANITÁRIO.  
 

O Município de Cristal – RS, através da Seção de Compras e Licitações, torna público para 
conhecimento dos interessados, que às 09h30min do dia 05 de junho de 2020 estará 
realizando licitação, modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL, 
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 da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços relativos à Coleta, transporte de resíduos recicláveis e rejeitos até a 
central de triagem da Cooperativa de trabalho dos recicladores e prestadores de serviço de 
Cristal, localizado na ERS354, s/n, bem como a destinação final dos Rejeitos oriundos da 
triagem, em aterro sanitário devidamente licenciado por órgão competente, gerados dentro 
dos limites do perímetro urbano (incluindo Vila Formosa, Vila Cordeiro, Pedágio e largo da BR 
116) do Município de Cristal, conforme especificado no ANEXO I – Projeto Básico 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 02 de junho de 2020. 
 
OBS: As Empresas cadastradas no Município, cujo Certificado de Registro estiver válido até a 
data da licitação, deverão apresentar as Certidões Negativas que estiverem vencidas até a 
data acima mencionada para fins de atualização do mesmo ou apresentar as respectivas 
certidões juntamente com o Certificado de Cadastro no envelope nº 01.  
 
2.2. É requisito obrigatório aos licitantes, a realização de visita técnica no local da 
prestação dos serviços através de representante legal da empresa, para a qual o Município 
de Cristal, através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, emitirá Atestado. As visitas 
devem ser agendadas com a Secretaria de Obras e Trânsito, através do fone 51-36781103, e 
deverão ser realizadas até o dia 04/06/2020.  
 
2.3. Para fins de cadastro, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
2.3.1. Habilitação 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. 
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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 estrangeira em 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Comprovante de inscrição e situação Cadastral no CNPJ, emitido pela Receita Federal; 
b) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF); 
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
e) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 
Seguridade Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
2.3.3. Qualificação 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; 
b) Registro na entidade profissional competente do licitante e dos profissionais da empresa, 
responsáveis técnicos pelo serviço a ser prestado; 
c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao ora 
licitado; 
d) Licença de Operação da Unidade de Tratamento dos Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário), 
emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos. 
e) Se o licitante não for detentor do empreendimento, deverá apresentar 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; 
 
2.3.4. Declarações: 
 
a) Declaração de que o licitante não possui menores no seu quadro de funcionários, 
conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V do Art. 27 
da Lei 8.666/93; 
b) Declaração de idoneidade. 
 
2.3.5. Qualificação 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, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
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proposta, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

                                            AC - DA 

LIQUIDEZ CORRENTE: ILC = ----------- = índice mínimo: 1,0 

                                               PC 

                                      

                                     AC – DA + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL: ILG =    -------------- =  índice mínimo: 1,0 

                                         PC + PELP 

                                                               

                                                                        PC 

ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO: IEC = ---------------- = índice máximo: 0,5 

                                                               PL – DA + REF 

 

                                                     PC +  PELP 

ENDIVIDAMENTO GERAL: IEG = -------------------- = índice máximo: 0,5 

                                                   PL – DA + REF 

 

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo;PC = Passivo 
Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido; DA = Despesas 
Antecipadas de Curto Prazo; REF = Resultados de Exercícios Futuros. 
 
2.4. Todos os documentos referidos nos itens 2.3.1. a 2.3.5. deverão ser apresentados em 
originais ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor público no ato do Cadastro. 
   
2.5. As certidões negativas de débitos (CNDs) apresentadas sem indicação do prazo de 
validade serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
expedição. 
 
2.6. 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 PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
 
3.1. 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);  
 
 



 

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.gov.br E-mail: licita@cristal.rs.gov.br  

 

 

4

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: 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. O Envelope nº 01 – Documentos, deverá conter: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Cristal, que 
comprove a habilitação exigida no item 02 e seus subitens, em original ou cópia 
acompanhada do original para autenticação no ato, pela Comissão de Licitação;  
 
b) Atestado de visita técnica fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito,  
 
c) 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.  
 
d) 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 nº 01, a correspondente certidão atualizada.  
 
4.3. Envelope nº 02 – Proposta, deverá conter: 
 
a) A Proposta comercial, sem emendas e/ou rasuras, assinada por representante legal da 
empresa contendo o valor mensal global e o total para 12 meses, 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 GLOBAL para a execução dos serviços; 
 

AO MUNICÍPIO DE CRISTAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

AO MUNICÍPIO DE CRISTAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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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 edital. 

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-á 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 a 
Senhora Prefeita 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 e empresa deverá apresentar obrigatoriamente os 
seguintes documentos: 
 
a) Laudo técnico das condições ambientais de trabalho – LTCAT;  
b) Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA; 
c) Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO.   
 
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 48 meses, a critério da administração e em comum acordo entre as partes, 
mediante termo aditivo. 
 
8.2. Quando ocorrer prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como índice de 
reajuste, a variação do IGPM dos últimos 12 meses. 
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8.3. A fiscalização do presente contrato será feita por uma Comissão Específica, designada 
pela Sra. Prefeita, através de portaria Municipal. 
 
8.4. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário de Obras e Trânsito, Sr. 
Ângelo Marcio Marinho, portador do CPF nº 626.967.931-15. 
 
09 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
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) respeitar e incentivar a coleta seletiva, com base no Guia de Limpeza Urbana e material 
de divulgação elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente;  
e) obedecer rigorosamente as orientações e fiscalizações dos responsáveis técnicos do 
Município, sobre a separação e destinação final dos resíduos sólidos; 
f) respeitar as normas da legislação ambiental vigente; 
g) 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, tais como Camiseta, calça, boné, botina de couro, luvas de proteção, capa de 
chuva, colete reflexivo para toda a equipe; 
h) responsabilizar-se por fretes, locomoções, estadia, alimentação e outros relativos aos 
empregados; 
i) reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em partes, o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços ou de seus empregados; 
j) acondicionar os resíduos industriais, de saúde e tóxicos, que eventualmente estejam 
misturados com os resíduos domésticos em local adequado, para posterior recolhimento e 
destino, informando ao departamento a ocorrência dos mesmos; 
k) manter registro das quantidades dos rejeitos ao seu destino final e demais ocorrências, 
sendo que os dados auferidos deverão constar no relatório mensal entregue juntamente com 
a Nota Fiscal/Fatura com a devida comprovação da destinação do rejeito no aterro sanitário;  
l) Na hipótese de combinar a freqüência da coleta pré-estabelecida com dia facultativo ao 
trabalho, casos de feriados Nacionais, Municipais ou Religiosos, a CONTRATADA somente 
alterará a data de execução da coleta se a CONTRATANTE solicitar com antecedência mínima 
de 24 Horas a nova programação provisória para o evento, caso contrário a CONTRATADA 
entenderá que o mesmo deve ser cumprido mesmo nesses dias tidos como facultativos. 
 

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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10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:  
 
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. 

c) 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 Nº. 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 Nº 
8.666/93. 
 
10.4. Em quaisquer das hipóteses de sansões, será assegurado ao licitante a ampla defesa e 
contraditório, nos prazos estabelecidos no Art. 87 da Lei   
 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
11.1. Os pagamentos serão efetuados sempre até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Fatura/Nota Fiscal de prestação de serviço; 
b) Certificado de destinação Final do rejeito destinado em aterro sanitário, com ateste do 
Setor de Meio Ambiente do Município; 
c) Ateste da Comissão Específica que comprove a prestação dos serviços aos termos 
contratados e a boa situação dos funcionários; 
d) Cópia do relatório SEFIP contendo a RE - Relação dos Empregados envolvidos na 
prestação dos serviços; 
e) Cópia das guias de recolhimento do INSS e FGTS dos empregados que prestaram os 
serviços; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos serão suspensos se constatado algum 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
 



 

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.gov.br E-mail: licita@cristal.rs.gov.br  

 

 

9

11 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATADO: 
 
11.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contratado, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra d, da Lei Federal 
n°8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
12.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
2063 – Recolhimento de Lixo 
339039 – Demais serviços terceiros P.J. 
0001 – Recurso Livre – Adm. Direta Mun. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
13.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o de vencimento. 
 
13.2. Se o início ou término do prazo ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal, 
considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente. 
 
13.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, complementação, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos; 
 
13.4. Não serão aceitas propostas e documentos via fac-símile ou entregues fora do prazo 
estipulado. 
 
13.5. 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.  
 
13.6. As decisões da Comissão de Julgamento de Licitação somente serão consideradas 
definitivas após homologadas pela autoridade competente. 
 
13.7. A presença do representante de cada empresa licitante, na apresentação da proposta, 
é aconselhada para dirimir dúvidas, aposição de assinatura, rubrica e demais registros. 
 
13.8. 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 Julgadora; 
  
13.9. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários; 
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13.10. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 
cláusulas necessárias previstas no art. n° 55 da Lei Federal n° 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. 
 
13.11. Maiores informações poderão ser obtidas no horário das 08:00hs às 12h00min e das 
13h00min às 16h00min na Seção de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal, situada à 
Rua Sete de Setembro, 177 ou pelo fone/fax: 51-36781124. 
 
13.12. São parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Planilha de Custos; 

Anexo III – Minuta de Contrato. 

 
 

                                 Cristal, 20 de maio de 2020. 
 
 
 
 

______________________ 
Enfª Fábia Richter 
Prefeita Municipal 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica 

Em: ____/____/______. 
 
_____________________________ 

Mariângela Pereira Soares 
Assessora Jurídica - OAB-RS 100.152 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à 

Coleta, transporte de resíduos recicláveis e rejeitos até a central de triagem da Cooperativa 

de trabalho dos recicladores e prestadores de serviço de Cristal, localizado na ERS-354, s/n, 

bem como a destinação final dos Rejeitos oriundos da triagem, em aterro sanitário 

devidamente licenciado por órgão competente, gerados dentro dos limites do perímetro 

urbano (incluindo Vila Formosa, Vila Cordeiro, Pedágio e largo da BR 116) do Município de 

Cristal. 

 

MOTIVAÇÃO: O Município de Cristal já possui a coleta seletiva implantada a ser realizada 

pela vencedora deste certame, conforme cronograma e mapa abaixo: 

 

Região 1 Segunda - 

Feira 

Quarta - Feira Sexta - Feira 

Região 2 Segunda - 

Feira 

Quarta - Feira Sexta - Feira 

Região 3 Segunda - 

Feira 

 Sexta - Feira 

Região 4 Segunda - 

Feira 

  

 

Região 1 – Bairros: Panorama, Crespo e Cohab; 

Região 2 - Bairros Centro, Beira Rio, Areal, Longaray e Balneário; 

Região 3 – Formosa, Paradouros, Pedágio e BR 116; 

Região 4 – Cordeiro. 
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Imagem 1 – Região 1, Região 2 e Região 3. 

 

 

Imagem 2 – Região 4. 
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Obs.: Conforme avaliação da gestão ambiental, o cronograma poderá ser modificado para 

melhor atender a demanda do município. 

 

A Coleta seletiva é o recolhimento de materiais recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) 

que não devem ser misturados aos resíduos comuns das residências ou local de trabalho. 

Trata-se de um cuidado dado ao resíduo que começa com a separação dos materiais em 

orgânicos e inorgânicos, e, em seguida, com a disposição correta para o reaproveitamento e 

reciclagem. 

  

De forma a sensibilizar as pessoas para questão do correto tratamento que os resíduos 

sólidos produzidos no dia-a-dia devem receber, seja nos ambientes públicos ou privados, a 

coleta seletiva também funciona como um processo de educação ambiental, na medida em 

que conscientiza as pessoas sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da 

poluição causada pelo destino inadequado dos resíduos.  

  

Os principais benefícios da implantação da Coleta Seletiva são:  

  

• Ambientais:  

 

 - Aumento da vida útil dos aterros sanitários, a partir da diminuição de resíduos que 

deixarão de ir para estes locais; 

- Aumento do ciclo de vida das matérias-primas de cada resíduo coletado e reaproveitado; 

 

• Sociais:  

 

 - Geração de trabalho e renda aos catadores de materiais recicláveis; 

- Resgate da cidadania dos catadores por meio de sua organização em cooperativas e 

associações. 

  

• Educacionais: 

 

 - Estímulo à mudança de hábitos e valores no que diz respeito à proteção ambiental, 

conservação da vida e desenvolvimento sustentável. 
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 • Culturais: 

  

- Criação de novas práticas de separação dos resíduos, considerando que os materiais 

recicláveis permeiam por todas as atividades sociais. 

  

• Econômicos: 

  

- Redução de gastos com aterramento dos resíduos; 

- Diminuição de gastos com a limpeza pública; 

 

REJEITOS: O rejeito é um tipo específico de resíduo sólido - quando todas as possibilidades 

de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas e não houver solução final 

para o item ou parte dele, trata-se de um rejeito, e as únicas destinações plausíveis são 

encaminhá-lo para um aterro sanitário licenciado. 

 

O recolhimento dos rejeitos se dará conforme cronograma abaixo: 

 

1° DIA 2° DIA 3° DIA 

 

- Toda a zona urbana do 

município; 

- Vila Formosa; 

- Vila Cordeiro; 

- Paradouro Grill; 

 

- Toda a zona urbana do 

município; 

 

 

- Toda a zona urbana do 

município; 

- Vila Formosa; 

- Paradouro Grill; 

 

PRAZO:  

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses prorrogável por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, em comum acordo entre as partes, mediante 

termo aditivo, baseado nos termos do Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

QUANTIDADE: 

- Resultante das pesagens do mês de dezembro de 2019, sugerimos 54 toneladas/mês; 
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- Capacidade de destinação final: conforme Certificado de Destinação Final, emitido todo 

mês, pela empresa que receberá o rejeito, o pagamento deverá feito baseado nas pesagens 

do mês de dezembro, sendo o valor máximo de 34 toneladas/mês; 

 

OBSERVAÇÕES: 

- O caminhão que fará a coleta, deverá ser um caminhão baú fechado; 

- A empresa deverá dispor de um (01) motorista e dois (02) coletores; 

- A coleta a ser realizada deverá ser de todo o resíduo, inclusive o reciclável; 

- Após o recolhimento não deverá restar resíduos nas lixeiras, o rejeito deverá ser coletado 

em sua totalidade, desde que devidamente acondicionado. 

- O coletor que se deparar com lixeiras contendo resíduos soltos, não acondicionados, não 

tem obrigação de recolhê-los, devendo informar o fato ao setor de meio ambiente, que fará a 

devida notificação ao munícipe, responsável pelos resíduos; 

- O resíduo deverá ser recolhido e transportado até a cooperativa, sendo acondicionado nas 

baias indicadas para que seja feito a sua classificação e após, o rejeito deverá ser colocado 

na caçamba container, para posterior destinação final; 

- A destinação final deverá ser feita uma vez por semana, devendo o rejeito ficar 

acondicionado em caminhão com caçamba roll on roll off, na Cooperativa. 

- Uma caçamba deverá ficar permanentemente na Cooperativa e quando estiver cheia 

deverá ser substituída por outra vazia e assim sucessivamente; 

- A contratada deverá incentivar a separação dos resíduos sólidos, através de apoio a 

cooperativa de reciclagem, executando em conjunto com a cooperativa educação ambiental 

com intuito de diminuir a geração de resíduos e incentivar a população em geral a separar os 

resíduos sólidos cumprindo assim o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

de Cristal como qualquer outra ação, previamente acordada entre contratada, cooperativa e 

prefeitura de Cristal. 

- Se por motivo de força maior os resíduos/rejeitos não mais puderem ser triados junto a 

Central de classificação/triagem da CoopCristal, estes deverão ser enviados direto ao aterro 

sanitário, podendo ser realizado ajuste no contrato, através de termo aditivo, considerando o 

aumento da quantidade de resíduos/rejeitos a serem destinados ao aterro sanitário. 

- Ainda poderá ser disponibilizado espaço físico para que a contratada instale por conta 

própria central de triagem/transbordo, sendo essa responsável por encaminhar o 

licenciamento ambiental e adequações nos órgão competentes; 
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Com a coleta seletiva implantada a tendência é que a quantidade dos resíduos seja reduzida 

gradativamente.  

 

DOS VALORES:  

O valor por tonelada esta discriminado na planilha de custos em anexo. 

 

 

 

 

 

Daniel Britto dos Santos 

Graduado em Gestão Ambiental 

Especialista em Gestão Ambiental em Municípios 

Especialista em Educação Ambiental 

Especialista em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para Gestão Municipal de Recursos 

Hídricos 

Biólogo - CRBIO 118032/03-P 

Mestrando em Ciências Ambientais 

CREA-RS 182825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.gov.br E-mail: licita@cristal.rs.gov.br  

 

 

17

 
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
PROCESSO N° 817/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO 
DOMICILIAR E COMERCIAL DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL ATÉ O 
ATERRO SANITÁRIO.  
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 
de Setembro, nº 177, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Fábia Richter, 
brasileira, casada, enfermeira, portadora do CPF nº 723.256.400-78, residente e domiciliada 
nesta cidade, na Rua Amaral Ferrador nº 791, doravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro, a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, à rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada 
pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente 
instrumento com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes 
clausulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços relativos à Coleta, transporte de resíduos recicláveis e rejeitos até a 
central de triagem da Cooperativa de trabalho dos recicladores e prestadores de serviço de 
Cristal, localizado na ERS354, s/n, bem como a destinação final dos Rejeitos oriundos da 
triagem, em aterro sanitário devidamente licenciado por órgão competente, gerados dentro 
dos limites do perímetro urbano (incluindo Vila Formosa, Vila Cordeiro, Pedágio e largo da BR 
116) do Município de Cristal. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

a) Os serviços de coleta serão prestados pela contratada cumprindo rigorosamente as 
condições, locais e datas determinados no ANEXO I – PROJETO BÁSICO deste Edital, 
devendo esta iniciar os serviços a partir do dia xx de junho de 2020. 
 
b) O calendário de coleta poderá sofrer alterações nas datas, a critério da Secretaria de 
Obras e Trânsito, de acordo com a necessidade, caso em que será acordado previamente 
com a Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: 
 
a) O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos até o prazo máximo de 48 meses, a critério da 
administração e em comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo. 
 
b) Quando ocorrer prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como índice de reajuste, 
a variação do IGPM dos últimos 12 meses. 
 



 

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.gov.br E-mail: licita@cristal.rs.gov.br  

 

 

18

c) A fiscalização do presente contrato será feita por uma Comissão Específica, designada 
pela Sra. Prefeita, através de portaria Municipal. 
 
d) A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário de Obras e Trânsito, Sr. 
Ângelo Marcio Marinho, portador do CPF nº 626.967.931-15. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS: 

Pela prestação do serviço, a CONTRATADA receberá o valor global mensal de R$ xx.xxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 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. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS VALORES:  

Os valores de que trata a cláusula anterior serão revisados nos seguintes casos: 

a) Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovada sua 
incidência sobre os valores, para mais ou para menos; 
 
b) Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico 
financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. 
 
c) Ocorrendo a prorrogação do contrato por mais um ano, sendo que o índice de reajuste do 
valor do objeto contratado será corrigido pela variação do IGPM acumulado nos últimos 12 
meses. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS 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) respeitar e incentivar a coleta seletiva, com base no Guia de Limpeza Urbana e material 
de divulgação elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente;  
 
e) obedecer rigorosamente as orientações e fiscalizações dos responsáveis técnicos do 
Município, sobre a separação e destinação final dos resíduos sólidos; 
 
f) respeitar as normas da legislação ambiental vigente; 
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g) 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, tais como Camiseta, calça, boné, botina de couro, luvas de proteção, capa de 
chuva, colete reflexivo para toda a equipe; 
 
h) responsabilizar-se por fretes, locomoções, estadia, alimentação e outros relativos aos 
empregados; 
 
i) reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em partes, o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços ou de seus empregados; 
 
j) acondicionar os resíduos industriais, de saúde e tóxicos, que eventualmente estejam 
misturados com os resíduos domésticos em local adequado, para posterior recolhimento e 
destino, informando ao departamento a ocorrência dos mesmos; 
 
k) manter registro das quantidades dos rejeitos ao seu destino final e demais ocorrências, 
sendo que os dados auferidos deverão constar no relatório mensal entregue juntamente com 
a Nota Fiscal/Fatura com a devida comprovação da destinação do rejeito no aterro sanitário;  
 
l) Na hipótese de combinar a freqüência da coleta pré-estabelecida com dia facultativo ao 
trabalho, casos de feriados Nacionais, Municipais ou Religiosos, a CONTRATADA somente 
alterará a data de execução da coleta se a CONTRATANTE solicitar com antecedência mínima 
de 24 Horas a nova programação provisória para o evento, caso contrário a CONTRATADA 
entenderá que o mesmo deve ser cumprido mesmo nesses dias tidos como facultativos. 
 

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

Compete ao CONTRATANTE: 

a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
b) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da Lei, das normas 
pertinentes e deste Contrato; 
 
c) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
 

Os pagamentos serão efetuados sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao 
vencido, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Fatura/Nota Fiscal de prestação de serviço; 
 
b) Certificado de destinação Final do rejeito destinado em aterro sanitário, com ateste do 
Setor de Meio Ambiente do Município; 
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c) Ateste da Comissão Específica que comprove a prestação dos serviços aos termos 
contratados e a boa situação dos funcionários; 
 
d) Cópia do relatório SEFIP contendo a RE - Relação dos Empregados envolvidos na 
prestação dos serviços; 
 
e) Cópia das guias de recolhimento do INSS e FGTS dos empregados que prestaram os 
serviços; 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: 

 

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

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

Parágrafo Único: 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 nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:  

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, garantida a prévia defesa, 
as seguintes penalidades: 
 
I - 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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II - 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); 
 
III - 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); 
 
IV - As multas serão cumulativas com as demais penalidades. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pelas seguintes dotações 
orçamentárias: 

07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
2063 – Recolhimento de Lixo 
339039 – Demais serviços terceiros P.J. 
0001 – Recurso Livre – Adm. Direta Mun. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 

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 junho de 2020. 

 

______________________                                                 _________________________ 
Enfª Fábia Richter                                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Prefeita Municipal                                                                CONTRATADA 
CONTRATANTE  
Testemunhas: 
 
 
 
______________________                                                _________________________ 
Nome:                                                                               Nome: 
CPF:                                                                                  CPF:   
 

 
 

_________________________ 
Mariângela Pereira Soares 

Assessora Jurídica 
OAB – RS 100.152 

 


