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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ nº 92.457.217/0001-43, com sede em Silveira Martins,
Estado do Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a abertura
do Edital acima citado, do tipo menor preço global, para o especificado no item 1, Objeto deste Edital, de
acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores e condições aqui descritas.
As propostas serão recebidas e abertas na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal
de Silveira Martins, às 09h do dia 25 de outubro de 2018, de acordo com o que segue:
1 – OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1 – Prestação de Serviços de – COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, SENDO REALIZADA
TRÊS(3) VEZES POR SEMANA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I.
2 – DO PRAZO:
2.1 – A Empresa vencedora iniciará os serviços a partir da assinatura do contrato o qual terá duração de
12(doze)meses a partir de sua assinatura, e poderá ser prorrogado por iguais períodos, a critério da
Administração, até o limite de 60(sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da lei 8.666/93.
3– CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES:
3.1 – Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, o proponente poderá credenciar um
representante se assim desejar, habilitado da seguinte forma:
3.1.1 – Apresentação de documento de Identificação com foto;
3.1.2 – Apresentar Procuração, em original ou cópia autenticada, com poderes de decisão entre as
questões inerentes à Licitação.
3.2 – Se o representante for o proprietário da instituição, deverá apresentar apenas o subitem 3.1.1 do
item 3.1.
4 – CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO - CADASTRO
4.1 – Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a
funcionar no País, as quais satisfaçam as condições deste edital e que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação.
4.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1 – Encontre-se em processo de falência, concordata ou recuperação.
4.2.2 – Esteja cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou de declaração de inidoneidade
imposta pela Administração Pública, entendido esta como a Administração Direta e Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
4.2.3 – As empresas de que sejam proprietários, servidores públicos nos termos do artigo 9º da Lei
8666/93.
4.2.4 – Estejam reunidas em consórcio.
4.3 – Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, sem poder
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não
sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
4.4 – A participação neste Edital importa ao proponente a IRRESTRITA ACEITAÇÃO das condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e
técnicas aplicáveis.
4.5 – O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de
sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.
4.6 – A qualidade dos serviços será garantida pela empresa vencedora, conforme determina o Código de
Defesa do Consumidor.
4.7 – Somente poderão participar do presente Edital de Tomada de Preços, as empresas cadastradas ou
que se cadastrar junto a Seção de Cadastro, da Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura
Municipal de Silveira Martins, ATÉ O TERCEIRO DIA ANTERIOR À DATA DE RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS (22/10/2018), obtendo então o Certificado de Registro Cadastral do Município (CRC), o
qual deverá ser apresentado juntamente com os documentos de Habilitação. Para efetuar o cadastro a
empresa deverá apresentar os documentos relacionados no item 5, subitens 5.1, 5.2 e 5.3.
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4.7.1 – As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Comissão
Permanente de Licitações do Município de Silveira Martins e em vigor, poderão utilizá-lo em substituição
aos documentos exigidos no item 5, subitens 5.1, 5.2 e 5.3. O CRC não será considerado para efeito de
habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a empresa
apresentar junto ao CRC, os documentos atualizados.
5 – DA HABILITAÇÃO
5.1 – Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA deverão ser apresentados:
5.1.1 – Cópia do documento de Identidade (do proprietário ou pelo menos um dos sócios);
5.1.2 – Registro Comercial no caso de empresa individual;
5.1.3 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de
seus administradores;
5.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
5.1.5 – Decreto de autorização, quando se tratar 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;
5.2 – Para fins de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA deverão ser apresentados:
5.2.1 – Cartão do CNPJ;
5.2.2 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
5.2.3 – Certidão Negativa, ou Positiva com efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais,
Dívida Ativa da União e Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS),
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
5.2.4 – Certidão Negativa, ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
5.2.5 – Certidão Negativa, ou Positiva com efeito de Negativa, de Débitos Municipais, expedida pela
Secretaria da Fazenda Municipal da Sede da licitante.
5.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
5.2.7 – Declaração de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
5.2.8 – Declaração de que na qualidade de licitante, não foi declarada inidônea e nem está suspensa do
direito de licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que comunicará a esta
Administração a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
5.3 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.3.1 – Balanço patrimonial1 e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices serão
apurados pela aplicação da seguinte fórmula, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação
de laudo técnico assinado por contador responsável: vedada a sua substituição por balancete ou balanço
provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
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

1 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para a

Receita Federal do Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD
deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam
a ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do penúltimo exercício
financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD. Após o último dia
útil de maio: todas as empresas deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado
para a Receita Federal.
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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.
5.3.2 – Para empresas abertas neste exercício social e que não possuam Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, será aceito Balanço Patrimonial de Abertura,
apresentado na forma da Lei, sendo o índice considerado igual a 1(um).
5.3.3 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelos distribuidores da sede da pessoa
jurídica. Se os documentos não informarem data de validade, somente será aceito o que tenha sido
expedido até 60 (sessenta) dias antes da abertura da licitação.
5.4 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.4.1 – Certificado de registro da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;
5.4.2 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividades de coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares, em características semelhantes com o objeto desta licitação, através de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s)jurídica(s) de direito público ou privado contratante do serviço e devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, expedidas em nome da licitante;
5.4.3 - Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente e que o mesmo executou serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares em características semelhantes com o objeto desta licitação,
através da apresentação de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica acompanhado de sua(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT);
5.4.4 – Comprovação que o responsável técnico pertence ao quadro permanente de empregados da
empresa na data da abertura da licitação através da CTPS ou de contrato de trabalho, devidamente
registrado até a data anterior da abertura deste processo licitatório, se sócio deverá provar o vínculo
através do contrato social.
5.4.5 – Como critério de características semelhantes será considerada uma capacidade de até 20% a
menos da capacidade solicitada no objeto, sendo assim a capacidade mínima do(s) atestado(s) em favor
da licitante e do responsável técnico deverá ser de 18,4 ton/mês.
OBS.: Não serão aceitos somatórios de atestados para alcançar a quantidade mínima exigida neste edital.
5.4.6 - Declaração formal da empresa licitante que tem conhecimento dos itinerários e está de acordo com
as distâncias apresentadas no Projeto Básico, e que irá atender a todos os domicílios da rota descrita no
Projeto Básico - Anexo A.
5.4.7 - Apresentar cópia do CRLV do veículo coletor ou contrato de locação do mesmo devidamente
registrado em cartório, sendo que o vencimento da locação deve ser igual ou superior ao prazo de vigência
do contrato com o município, ou seja, 12 meses a partir da data de assinatura do mesmo. Caso a empresa
não tenha posse ou contrato de locação do veículo coletor na fase de habilitação, a mesma deverá
apresentar uma declaração afirmando que possuirá o veículo especificado na data de assinatura do
contrato.
5.4.8 - O pedido de comprovação de capacidade operacional e técnica para o objeto desta licitação, visam
garantir ao município que a licitante e o(s) responsável(is) possui(em) conhecimento e experiência nessas
atividades, e a presença desse profissional para garantir a boa técnica na prestação dos serviços sob os
aspectos ambientais.
5.5 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EPP
5.5.1 – A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação ou no cadastro de
fornecedores, declaração firmada por Técnico Contábil, Contador, Sócio Proprietário, ou Certidão emitida
pela Junta Comercial, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de
todos os documentos previstos nesta licitação, mesmo que apresentem alguma restrição.
IMPORTANTE: A documentação de Habilitação/Proposta deverá ser em original ou cópias
autenticadas em cartório ou por servidor da Administração Pública. Serão autenticados
documentos pela Administração Pública Municipal até 30(trinta) minutos antes da abertura do
certame.
6 – DA FASE DE PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02
6.1 – A proposta deverá apresentar o valor global, especificando o valor que se refere à coleta e o valor
referente ao transporte, no formulário fornecido pela Prefeitura (Anexo III) ou em formulário próprio do
licitante, obedecendo rigorosamente a sequência dos itens solicitados, sem rasuras, emendas ou
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entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal na sua última folha e rubricada nas demais,
devendo também constar a razão social e CNPJ.
6.2 – Na Planilha de Composição de Custos da Coleta e do Transporte, deve constar todos os itens
contemplados nas mesmas. Recomenda-se utilização do modelo fornecido pelo município (ANEXO II). A
empresa licitante deve apresentar também composição do BDI e dos encargos sociais, conforme planilha
orçamentária (anexo II).
6.2.1 – A composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas – deve seguir o modelo sugerido e o valor
final do BDI deve estar entre 21,43% e 25,56%, conforme recomendado pelo TCE-RS. As empresas dos
regimes
de
tributação
do
lucro
real
ou
presumido
devem
informar
para a composição do BDI suas respectivas alíquotas de PIS e COFINS, bem como a alíquota de
ISS. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo III da Lei Complementar 123/2006.
6.2.2 – A licitante deve também apresentar composição dos Encargos Sociais conforme modelo
apresentado. A empresa deve adequar tal composição a sua forma de tributação. As Microempresas e
Empresas
de
Pequeno
Porte
optantes
pelo
Simples
Nacional
na
composição dos encargos sociais não deverá incluir os gastos relativos as contribuições que estão
dispensadas do recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.) conforme dispõe o art. 13, § 3º da Lei
Complementar 123/2006 (Orientação Técnica do TCE, pág. 85-88).
6.2.3 - As planilhas deverão ser firmadas pelo responsável técnico e representante legal da empresa
licitante.
6.3 – Em hipótese alguma será aceito objeto cotado de forma diversa da solicitada, ou seja, não dispondo
o licitante exatamente o que o Município de Silveira Martins necessita adquirir, NÃO deverá cotá-lo com
outra composição ou formulação, mesmo que a título de sugestão, sob pena de ser responsabilizado e o
item ou proposta desclassificada.
6.4 – Deverá ser cotado o valor global em reais, podendo constar até 02 (duas) casas decimais.
6.5 – Não serão aceitas propostas cujos valores dos subitens sejam maiores que os valores de referência
especificados na planilha de composição de custos. Sendo assim, o valor global também não poderá ser
maior que o valor referência deste edital. Caso o valor de qualquer subitem e/ou o valor global final seja
maior que os especificados, a proposta será desclassificada.
6.5.1 – Excetuam-se dessa condição os itens relacionados a mão de obra, que deverão ser iguais aos
valores especificados na planilha de composição dos custos, de acordo com a Convenção Coletiva do
Trabalho 2018/2018 realizada pelo SEEAC-RS e Convenção Coletiva do Trabalho 2018/2019 realizada
pela SETCERGS. A empresa deve garantir os valores de piso salarial, adicional de insalubridade, horaextra, vale-transporte e vale alimentação aos funcionários. Caso os valores cotados para estes itens,
serem inferiores ao de referência, a proposta será desclassificada.
6.6 – O valor deverá ser líquido, sendo vedada, sob qualquer título, a retenção de parcela ou valor pela
proponente.
6.7 – A proposta deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes. Caso não apresente validade a proposta será
considerada de validade de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura deste Edital.
6.8 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos (Art. 43 §3º).
6.9 – Entende-se que nos preços cotados estão incluídos além do lucro, todas as despesas e custos
referentes a venda/locação dos produtos ou serviços, inclusive impostos, taxas, embalagens, fretes e
seguros necessários.
7 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1 – Os licitantes deverão entregar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os envelopes Nº 01 –
HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA, fechados, indevassáveis e perfeitamente
identificados, contendo a seguinte inscrição para cada envelope, respectivamente:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:
FONE:
E-MAIL:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:
FONE:
E-MAIL:
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7.2 - A documentação de habilitação e propostas enviadas via Correio ou qualquer outro meio, é de inteira
responsabilidade do licitante, quanto a sua chegada no dia e hora prevista no Edital. Não havendo
expediente no dia marcado para a abertura deste Edital, fica o mesmo prorrogado para o próximo dia útil
no mesmo horário.
8 – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
8.1 – Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local
determinados no preâmbulo, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários.
8.2 – A abertura dos envelopes contendo documentos e propostas será realizada sempre em ato público,
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de
Licitação e pelos representantes das empresas licitantes presentes.
8.3 – Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e
pelos licitantes presentes.
8.4 – Para fins de autenticidade, os documentos emitidos pela internet ficarão condicionados à verificação
no mesmo veículo eletrônico.
8.5 – Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos dos art.
43, 44, 45 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
8.6 – Serão inabilitados os licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições do item 5.
8.7 – Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das condições do
presente edital, ou que cotarem preços acima dos valores de referência.
8.8 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos
no edital, os quais não foram apresentados na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes,
salvo a ocorrência do disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93.
8.9 – As propostas que permanecerem na competição serão classificadas levando-se em consideração o
menor valor Global, de forma crescente, conforme estipulado no item 6.
8.10 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após observado o § 2º do art. 3º da Lei nº
8.666/93, será realizado sorteio em ato público, se possível na mesma sessão, com a convocação dos
representantes das empresas licitantes interessadas, conforme alude o parágrafo 2º do art. 45 da mesma
Lei.
8.11 – Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.12 – Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.
8.13 – Não ocorrerá o empate se a proposta melhor classificada já for de microempresa ou de empresa
de pequeno porte.
8.14 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, no prazo de 2(dois)dias
úteis, por escrito e de acordo com o item 6 desse edital, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
8.15 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.12, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.16 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o item
8.14, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.12, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.17 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.
8.18 – Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital.
9 - DOS RECURSOS:
9.1 – As despesas do presente objeto acima correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
____________________________________________________________________________________
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRÂNSITO
2031 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Estradas Municipais
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica. PJ (168)
10 - DO PAGAMENTO:
10.1 - Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação
dos serviços, contados da entrega da nota fiscal/fatura, por meio de depósito na conta corrente da licitante
vencedora, através de Ordem Bancária, acompanhada de cópia autenticada da GFIP (Guia de
recolhimento de FGTS, que inclui o Protocolo de envio dos arquivos, Resumo (comprovante de declaração
das contribuições) e relação dos trabalhadores no arquivo SEFIP) e INSS atuais, relatório mensal de
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atividades realizadas, cópia da folha de pagamento dos empregados alocados no serviço, se for o caso, e
comprovante do pagamento de todos os encargos trabalhistas, referentes ao mês anterior ao da prestação
dos serviços, devidamente atestados pelo setor competente.
10.1.1 - A GFIP deverá ser apresentada por Tomador de Serviço, sendo esse, o Município de Silveira
Martins.
10.2 – Sobre o valor da Nota Fiscal, a licitante vencedora fará as retenções devidas ao INSS e as dos
impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 e Lei
Complementar 116/2003.
10.3 – A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, será feita previamente a
cada pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efetivo
pagamento a ela condicionado.
10.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
10.5 – A empresa deverá entregar também, como requisito para a liberação do pagamento, os diários de
bordo do mês, contendo peso de resíduos, distâncias percorridas, horários de início e final dos serviços
prestados, discriminados em coleta e transporte.
11 – DO REAJUSTE:
11.1 – Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº
10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
11.2 – Somente será concedido reajuste, se solicitado formalmente, em caso de prorrogação contratual
(após o primeiro ano) e para tal o indexador será o IGP-M do período, incidindo somente sobre os valores
dos itens: 2 - Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual; 3 - Veículos e Equipamentos; 4 Ferramentas e Materiais de Consumo e 5 - Monitoramento da Frota, das planilhas de coleta e de
transporte.
11.3 - Será concedida repactuação sobre a mão de obra (item 1 das planilhas de coleta e de transporte),
onde a empresa deve solicitar conforme estabelecido em convenção coletiva do sindicato pertinente
(SEEAC-RS e SETCERGS). O percentual do BDI (item 6) permanecerá o mesmo.
11.4 – Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de
alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência
de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção,
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura.
11.5 - Poderá ser aditivado, caso haja necessidade, de serviços não previstos em contrato e orçamento
originais, como adição de novas rotas ou necessidade de aumento de efetivo.
12- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:
12.1 - DA CONTRATADA:
12.1.1 - Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços e por eventuais danos destes
decorrentes, de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, no Contrato a ser lavrado e demais
documentos que o integram.
12.1.2 - A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública,
informando à fiscalização das infrações ambientais, como por exemplo: dos casos de descargas
irregulares de resíduos e falta de recipiente adequados.
12.1.3 - A Contratada deverá fornecer todos os dados relativos à execução dos serviços, à fiscalização da
Prefeitura, como por exemplo: Diário de bordo de veículos, número de equipamentos, número de pessoal,
insumos utilizados e todos os dados que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços, sob
pena de aplicação de sanções e multas.
12.1.4 - Todos os materiais e equipamentos utilizados para o bom andamento dos serviços deverão
obedecer às especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
12.1.5 - Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus funcionários e/ou
equipamentos a terceiros nos acidentes de trânsito ou de trabalho, sem que caiba qualquer
responsabilidade ao Município.
12.1.6 - Fornecer e fiscalizar o uso de EPI`S especificados no Projeto Básico(Anexo I);
12.1.7 - Fornecer veículo reserva em caso de pane, conforme Projeto Básico;
12.1.8 - Garantir os direitos trabalhistas, conforme convenção coletiva(piso salarial, vale transporte, vale
alimentação, adicional de insalubridade e horas extras) aos seus funcionários;
12.1.9 - Contratar seguro contra terceiros e apresentar apólice na assintura do contrato;
12.1.10 - Dar acesso ao monitoramento da frota sempre que solicitado;
12.1.11 - Permitir a pesagem do caminhão para a conferência de tonelagem coletada/transportada para
aterro sanitário indicado pelo município, sempre que solicitado.
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12.1.12 – Prestar os serviços na forma ajustada;
12.1.13– Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
execução do presente Contrato;
12.1.14 – Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
12.2 - DA CONTRATANTE:
12.2.1 – Pagar a CONTRATADA os valores estipulados nos prazos estabelecidos.
12.2.2 – Autorizar formalmente os Termos Aditivos, quando configurar o interesse público na alteração
contratual.
12.2.3 - A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos
previstos no contrato, reservando-se o direito de rejeitar os que, a seu critério, não forem considerados
satisfatórios.
12.2.4 - A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a quantidade e à qualidade dos serviços
executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposições a elas relativas.
12.2.5 - 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.
12.2.6 - Para proceder à perfeita fiscalização dos serviços prestados pela Contratada, o Município poderá
exigir a presença de fiscais no interior das cabinas dos veículos coletores, durante a execução dos
mesmos.
12.2.7 - Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será comunicada por escrito aos
responsáveis credenciados da Contratada, sobre a qual será aplicada as penalidades que lhe couber,
sendo que em caso de multa, terá seu valor descontado no pagamento da fatura correspondente ao mês
em que ocorreu a infração, sem prejuízo da rescisão contratual.
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
13.1 – O licitante vencedor estará sujeito a aplicação das seguintes sanções, pelo descumprimento parcial
ou total dos compromissos assumidos:
13.2 – Advertência por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades;
13.3 – Multas;
13.4 – Suspensão do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Silveira Martins, após Regular
Processo Administrativo.
13.5 – Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, nos casos de
rescisão contratual.
14 – DAS PENALIDADES:
14.1 - Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
14.2 - Faltas leves:
14.2.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 1% sobre o valor mensal do contrato, por ocorrência e, persistindo a infração a multa será em
dobro na ocorrência das seguintes infrações:
14.2.2 - Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios atendidos
pelo serviço; ou
14.2.3 - Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico; ou
14.2.4 - Terminar os serviços além dos horários determinados no projeto básico;
14.3 - Faltas Medianas:
14.3.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 2% sobre o valor mensal do contrato e, persistindo a infração a multa será em dobro, na rescisão
do contrato e aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, na ocorrência das seguintes
infrações:
14.3.2 - Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos
Serviços”; ou
14.3.3 - Paralisar a prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.3.4 - Não dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades mínimas definidas
no projeto básico; ou
14.3.5 - Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos no projeto básico; ou
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14.3.6 - Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto básico; ou
14.3.7 -Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, incluindo pneus, lataria,
equipamentos, acessórios, etc. ou
14.3.8 - Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico;
14.4 - Faltas Graves:
14.4.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 3% sobre o valor mensal do contrato e, persistindo a infração a multa será em dobro, na rescisão
do contrato e aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, na ocorrência das seguintes
infrações:
14.4.2 - Não executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no projeto básico;
14.4.3 - Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do serviço;
14.4.4 - Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados;
14.4.5 - Não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo intrajornada) a seus funcionários
conforme estabelecido na CLT ou na convenção coletiva;
14.4.6 - Transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com coletores sendo
transportados nos estribos dos equipamentos;
14.4.7 - Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados equipamentos de
proteção individual;
14.4.8 - Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a população,
durante a execução dos serviços;
14.4.9 - Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros fins, a
triagem dos resíduos coletados;
14.4.10 - Não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a coleta que tenham ficado soltos
nas vias públicas por ação de catadores ou animais;
14.4.11 - Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos;
14.5 - Falta gravíssima:
14.5.1 - Será aplicada multa de 5% calculado sobre o valor mensal do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois)
anos, além da rescisão do contrato, o cometimento das seguintes infrações:
14.5.1 - Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro da Responsabilidade
Técnica (RRT) antes do início da prestação dos serviços;
14.5.2 - Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto básico;
14.5.3 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
14.5.4 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
14.5.5 - Desatender às determinações da fiscalização;
14.5.6 - Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
14.5.7 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao
contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados;
14.5.8 - Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros
serviços que não sejam objeto do contrato pactuado;
14.5.9 - Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no projeto básico;
14.5.10 Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos;
14.6 - Em caso de cometimento de mais de uma infração prevista nos itens 14.2 a 14.5 as multas serão
somadas.
14.7 - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO:
14.7.1 - Além das hipóteses já citadas acima (itens 14.2 ao 14.5), também poderá ser rescindido o contrato
nos casos de:
14.7.2 - O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, Caso se verifique qualquer das
hipóteses arroladas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores,
sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de:
14.7.3 - Falência ou liquidação da Contratada;
14.7.4 - Incorporação, fusão ou cisão da Contratada que venha a prejudicar a execução do contrato;
14.7.5 - A paralisação dos serviços sem justa causa e sem a prévia comunicação ao Município;
14.7.6 - Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a
autorização do Município;
14.7.7 - Manifesta irresponsabilidade por parte da Contratada de cumprir com as obrigações assumidas;
14.7.8 - Procedimento irregular da Contratada, que venha causar transtornos ou prejuízos para o Município
e/ou terceiros;
14.7.9 - 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.
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14.7.10 – No momento da ordem de início de serviços a licitante não possuir veículo(s), conforme
declaração entregue junto aos documentos de habilitação;
14.7.11 - 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.
15 – DA IMPUGNAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do edital até 05 (cinco) dias úteis que antecederem
a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
15.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia
útil que anteceder a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
15.3 – Em todas as fases de presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei
8.666/93.
15.4 – Os pedidos de impugnação serão aceitos via correios ou quando protocolados no setor de
Protocolos da Prefeitura. Não serão aceitos pedidos de impugnação de outra forma.
15.5 – Após a data de abertura das habilitações, os recursos administrativos, caso houverem, serão aceitos
dentro dos prazos legais, somente quando protocolados no setor de protocolos da Prefeitura.
15.6 – Caso a empresa licitante não deseje interpor recursos nas fases de habilitação ou propostas, a
mesma poderá apresentar documento assinado pelo representante legal, informando da desistência do
mesmo, juntamente com a documentação de habilitação ou no momento da sessão pública (Modelos
Anexo VI e VII).
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser em original ou cópias autenticadas em cartório ou
por servidor da Administração Pública.
16.2 – Serão feitas autenticações somente até 30 minutos antes da abertura dos envelopes, em horário
de expediente.
16.3 – Pede-se que os documentos de HABILITAÇÃO sejam entregues na mesma ordem que estão
dispostos no item 5 deste Edital.
16.4 – As cópias deverão estar perfeitamente legíveis. Não serão aceitas cópias mal reproduzidas que
ponham em dúvida suas análises.
16.5 – Qualquer documento que coloque em dúvida o julgamento da Comissão ensejará a desclassificação
do(s) item(ns) ao(s) qual(is) o documento esteja relacionado.
16.6 – Após a assinatura do contrato, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e propostas
durante o período de vigência da mesma, apresentando para a comissão de licitação as certidões que
vencerem no decurso dos 12 meses, ou em sua prorrogação, caso solicitado.
16.7 – Quaisquer dúvidas em relação aos itens, suas quantidades ou ditames do edital poderão ser
esclarecidas através de solicitação por escrito, que deverá ser remetida à Comissão de Licitação pelo
telefone nº(55)3224-4800, nos horários de 08h às 11:45h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail
licitacao@silveiramartins.rs.gov.br.
16.8 – O solicitante deverá informar junto com o pedido de esclarecimento seu e-mail para receber a
resposta.
17 – DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
17.1 – ANEXO I – Projeto Básico;
17.2 – ANEXO II – Planilha Orçamentária;
17.3 – ANEXO III – Planilha Propostas;
17.4 – ANEXO IV – Modelo de Declaração da disposição do veículo;
17.5 – ANEXO V – Modelo de Declaração de conhecimento dos itinerários;
17.5 – ANEXO VI – Minuta do Contrato;
17.6 – ANEXO VII - Modelo de Desistência de Recursos Habilitação;
17.7 – ANEXO VIII – Modelo de Desistência de Recursos Propostas.
Silveira Martins, 04 de outubro de 2018.
Comissão de Licitação
Este procedimento licitatório foi juridicamente analisado e formalmente
aprovado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Em ____ /____ /_____.
__________________________
Daiane Stradiotto Granzotto
OAB/RS 84645
Assessora Jurídica
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A Prefeitura Municipal de Silveira Martins vem por meio deste determinar os condicionantes e
especificações para a elaboração de proposta para os serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e
Rurais gerados pelo município de Silveira Martins e Transporte até Destinação Final em Aterro Sanitário
Licenciado indicado pelo município.
O projeto básico tem por objetivo fornecer especificações e descrições dos serviços a serem executados
pelas empresas interessadas em participar da tomada de preços para contratação dos serviços acima
mencionados. As especificações técnicas definidas neste texto são de caráter obrigatório e o não
atendimento a qualquer uma das características especificadas constitui fundamento para rescisão
contratual.
1

SERVIÇOS

1.1 – Coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais de origem doméstica e comercial.
1.2 – Transporte dos resíduos coletados até o aterro sanitário licenciado.
2
SUBSÍDIOS E DEFINIÇÕES
2.1 – Serviço de Coleta e Transporte: define-se como o recolhimento dos resíduos sólidos urbanos e rurais
de origem doméstica e comercial, e o transporte desses resíduos até aterro sanitário licenciado, este
indicado e contratado pelo município.
2.2 – A população estimada do município, de acordo com projeção do IBGE para 2018, é de 2.394
habitantes.
2.3 – Considerando uma geração de resíduos per capita de 0,32 kg/hab.dia conforme recomendação do
TCE-RS, a quantidade mensal estimada de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis é de 23 (vinte e
três) toneladas.
𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎
1 𝑡𝑜𝑛
𝑄𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 0,32
∗ 2394 ℎ𝑎𝑏 ∗ 30
∗
ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠 1000 𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛
𝑄𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 23
𝑚𝑒𝑠
2.4 – O serviço de coleta poderá ser feito de forma manual, semi-mecanizada e/ou mecanizada.
2.5 – Especificações dos resíduos a serem recolhidos:
2.5.1 - Resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados, limitando-se a quantidade máxima de
100 litros por domicílio ou comércio;
2.5.2 - Resíduos sólidos domiciliares originários de estabelecimentos públicos, institucionais de prestação
de serviços, comerciais e industriais, até o limite estabelecido pela legislação municipal, excetuando-se os
resíduos infectantes e quimioterápicos da área de saúde, bem como os resíduos tóxicos e perigosos
provenientes da área industrial, os resíduos sólidos gerados nas atividades da construção civil, os quais
são de responsabilidade do gerador;
2.5.3 - Resíduos resultantes da limpeza de vias pavimentadas e logradouros públicos, e os resíduos
sólidos provenientes de eventos públicos municipais;
2.5.4 - Resíduos potencialmente recicláveis: papel, papelão, vidro, plástico e metais;
2.5.5 - Resíduos de podas e restos de grama, devidamente ensacados ou amarrados, limitando-se a
quantidade estabelecida pelo município no item 2.5.1 deste documento.
2.6 – Os resíduos obrigatoriamente devem ser retirados do seu local de origem e serem colocados
diretamente no caminhão coletor-compactador. A empresa contratada deverá efetuar a descarga dos
resíduos sólidos coletados diretamente em aterro sanitário.
3
DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 – A coleta regular de resíduos sólidos deverá ser feita em todas ruas, avenidas e estradas dos
perímetros urbano e rural do município de Silveira Martins – RS e ocorrerá em três dias da semana
estabelecidos pelo município, inclusive feriados, exceto nos domingos e demais dias e horários fixados
pelo município. A coleta se dará em horário diurno.
3.2 – Após a coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, a licitante vencedora transportará o volume
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coletado diretamente até o ponto de destinação final, ou seja, sem estação de transbordo. O aterro
sanitário licenciado contratado pelo município é a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos
Filial Santa Maria, sita à Estrada Geral da Caturrita, s/n, Distrito da Boca do Monte, no município de Santa
Maria, Rio Grande do Sul.
3.3 – A distância mensal a ser percorrida para coleta nos perímetros urbano e rural considerando 13 (treze)
dias de coleta por mês é cerca de 518 km. A distância mensal de transporte dos resíduos coletados,
incluindo ida e volta até o ponto de destinação final, é de aproximadamente 1036 km. Os itinerários
indicando as rotas e distâncias a serem percorridas para coleta e transporte estão detalhados no item 6.
3.4 – A critério de fiscalização, o município poderá solicitar a pesagem do volume de resíduos por
amostragem sempre que lhe convier, objetivando o bom funcionamento dos serviços de coleta, transporte
e destinação final. O pagamento da pesagem por amostragem será suportado pelo município.
3.5 – Não estão compreendidos no conceito de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e, portanto,
dispensam coleta obrigatória: entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, resíduos de
mudanças de domicílios ou reformas de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, animais
mortos e invólucros com resíduos de mais de 100 (cem) litros.
3.6 – A coleta dos resíduos sólidos domésticos e comerciais deverá ocorrer em todas as vias públicas
oficiais e abertas a circulação. Caso sejam abertas vias públicas durante a vigência do contrato, essas
deverão ser inclusas em forma de aditivo no contrato de prestação de serviços.
3.7 – Nas ocasiões de impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a coleta deverá ser feita
manualmente, sendo necessário o operário retirar os resíduos apresentados na via pública e transportálos até o veículo coletor.
3.8 – A coleta dos resíduos sólidos deverá ser executada através do método direto em todos os imóveis
do itinerário previsto, ou seja, o recolhimento dos recipientes com detritos somente ocorrerá se esses
encontrarem-se na via pública e acessíveis aos coletores.
3.9 – A empresa contratada deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais
independentemente de quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento. Caso esses
recipientes sejam sacos plásticos, a equipe deverá tomar as devidas precauções a fim de evitar o
rompimento dos mesmos. Em caso de inconsistências, a empresa deverá comunicar os munícipes das
exigências legais, e na reincidência, comunicar o fato à fiscalização do Município para as devidas
providências.
3.10 – É competência da prestadora de serviços apresentar, nos locais e horários de trabalho, os
funcionários devidamente equipados e uniformizados conforme legislação vigente.
3.11 – Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes contendo os resíduos sólidos e depositálos no veículo coletor. O derramamento desses resíduos em vias públicas deve ser evitado e, em caso de
ocorrência, exigirá limpeza imediata por parte dos coletores.
3.12 – Nos casos em que o munícipe apresentar os resíduos para a coleta através de recipiente reutilizável,
os coletores deverão esvaziá-lo completamente, tomando cuidados para não danificá-lo. Após esse
processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de origem.
3.13 – São ferramentas obrigatórias à equipe no veículo coletor: pá e vassoura.
3.14 – Os resíduos sólidos que, por ventura, estiverem tombados dos recipientes ou nas vias públicas, ou
que ainda caírem durante o processo de coleta, deverão necessariamente ser varridos e recolhidos pelos
coletores.
3.15 – No processo de carregamento do veículo coletor, o mesmo deve estar parado e os funcionários
deverão tomar as devidas precauções no sentido de evitar acidentes de trabalho. Ainda nesse processo,
é necessário evitar o transbordamento de resíduos do veículo para a via pública.
3.16 – Em caso de pane no veículo coletor, a empresa deverá informar o município e dispor de outro
veículo com características técnicas e desempenhos no mínimo iguais ao substituído para a realização do
serviço dentro de um prazo máximo de 06 (seis) horas.
3.17 – A contratada deverá entregar mensalmente ao município o controle de viagens do período como
pré-requisito para liberação do pagamento. Nesse controle deverão constar os tickets de pesagem
fornecidos pelo ponto de destinação final bem como o diário de bordo indicando os pesos, distâncias e
horários discriminados em coleta e transporte. O pagamento dos serviços dar-se-á por preço fixo, porém
é de interesse do município o acompanhamento dos serviços contratados.
3.18 – A licitante vencedora deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica referente a prestação
de serviços descrita no contrato. Sendo assim, a empresa e o responsável técnico responderão por
quaisquer irregularidades durante prestação dos serviços.
3.19 – Caberá ainda à licitante vencedora apresentar novas soluções dentro dos prazos e condições
estabelecidos pelo município, sem prejuízo de aplicação de penalidades previstas, caso sejam detectados
erros ou inconsistências na prestação de serviços.
4
VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4.1 – Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela empresa contratada para realização
dos serviços deverão estar adequados e disponíveis no dia previsto em contrato para o início das
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atividades, ou seja, nessa data, os equipamentos deverão estar devidamente instalados nos chassis dos
veículos e o conjunto deverá estar em prefeitas condições de operação.
4.2 - A proponente, ainda na fase de habilitação, deverá apresentar cópia do CRLV do veículo coletor ou
contrato de locação do mesmo devidamente registrado em cartório, sendo que o vencimento da locação
deve ser igual ou superior ao prazo de vigência do contrato com o município, ou seja, 12 meses a partir
da data de assinatura do mesmo. Caso a empresa não tenha posse ou contrato de locação do veículo
coletor na fase de habilitação, a mesma deverá apresentar uma declaração afirmando que possuirá o
veículo especificado na data de assinatura do contrato.
4.3 – As marcas, modelos e outras características dos veículos que realizarão os serviços ficam a critério
da proponente, desde que estejam em perfeito estado de conservação e em conformidade com as
especificações técnicas. O veículo empregado na coleta e transporte não pode ter idade superior a 10
(dez) anos durante todo o período de vigência do contrato e suas possíveis prorrogações. Caso atinja esse
número durante o período especificado, o veículo deverá ser substituído por outro compatível com as
exigências deste edital. É indispensável a comprovação do seu ano de fabricação através da apresentação
cópia do certificado de registro do veículo no ato de assinatura do contrato.
4.4 – A planilha de composição de custos, no item “Remuneração do Capital”, considera o veículo coletorcompactador 0km. Caso seja utilizado veículo com idade entre um e dez anos, o valor do contrato será
corrigido através da retificação deste item considerando então o valor residual do veículo, ou seja, já
depreciado. Isso justifica-se tendo em vista que o município não deve restituir a contratada por um capital
que esta não emprega na realização dos serviços.
4.5 – Todos os equipamentos e acessórios do veículo devem funcionar perfeitamente. O estado mecânico
e de conservação do veículo coletor devem estar constantemente em perfeitas condições.
4.6 – Está inclusa na manutenção veicular a obrigatoriedade de limpeza e conservação do veículo e
equipamentos que realizam o serviço de coleta e transporte no município. A carroceria desse veículo deve
ser frequentemente lavada com solução detergente.
4.7 – O veículo utilizado na prestação de serviço deve trazer, além das placas regulamentares, as
indicações necessárias para o reconhecimento da empresa e contato da fiscalização para reclamações.
4.8 – O Município poderá, a qualquer tempo, exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja
adequado às exigências deste projeto sem qualquer prejuízo ao mesmo.
4.9 – A exigência mínima referente a veículos e equipamentos destinados a coleta e transporte de resíduos
sólidos urbanos e rurais no município é:
- 01 (um) caminhão coletor-compactador de carga traseira com capacidade mínima de 15 (quinze) m³ e
idade não superior a 10 (dez) anos durante todo o período de vigência do contrato e suas possíveis
prorrogações.
4.10 – O veículo utilizado pela empresa na realização dos serviços não poderá ultrapassar a capacidade
máxima de tonelagem admissível tanto na coleta quanto no transporte dos resíduos sólidos.
4.11 – A proponente compromete-se a implantar constante melhoria na compactação do lixo no veículo
coletor a fim de evitar possíveis problemas de contaminação devido à exposição do trabalhador.
4.12 – O veículo coletor deve possuir anteparo e sistema de intertravamento para evitar o retorno dos
resíduos de acordo com a NR12.
4.13 – No caso de substituição temporária ou definitiva do veículo coletor, o substituto deverá possuir
características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao substituído. O município prevê o
pagamento de um valor mensal para investimento em veículo reserva por parte da empresa contratada.
4.14 – O veículo utilizado deverá obrigatoriamente possuir seguro contra terceiros conforme contabilizado
na planilha de composição de custos. A contratação do seguro será incumbência da empresa contratada
e a comprovação dar-se-á com apresentação da apólice de seguro no ato de assinatura do contrato.
4.15 – O município deverá ter acesso, sempre que solicitar, ao sistema de monitoramento do veículo
coletor, que pode ser implantado através de câmera de segurança e/ou sistema de GPS. Sendo assim, o
município visa facilitar a fiscalização e prevenir possíveis inconvenientes relacionados a rotas e horários
dos itinerários previstos.
5
EQUIPE
5.1 – Competirá à vencedora a admissão de mão de obra em quantidade suficiente para a realização dos
serviços, sendo sua a responsabilidade de todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciário, fiscal,
comercial ou ainda de outras naturezas, bem como indenizações por acidentes de trabalho causados por
seus empregados.
5.2 – Os funcionários admitidos deverão possuir aptidão física e qualificação que os capacite executar os
serviços inertes a proponente na presente licitação.
5.3 – A equipe operacional designada deverá apresentar-se devidamente uniformizada para realização
dos serviços. É obrigação da empresa contratada o fornecimento dos EPI’s e acessórios previstos sob
pena de aplicação de multas contratuais. Tais equipamentos são: jaqueta, calça, camiseta, boné, botina,
meia, capa de chuva, colete reflexivo, luva, protetor solar.
5.4 – A licitante deverá observar a duração de trabalho dos empregados dentro dos parâmetros
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constitucionais de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 08 (oito) horas diárias, remunerando as horas
extras com o adicional legal ou normativo, subordinando-se a prestação de horas extras quanto aos
trabalhadores expostos a condições insalubres e independentemente da sua elisão por intermédio de
fornecimento de EPI - a existência de autorização do Ministério do Trabalho, facultada a compensação de
horários, e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, observadas as
diretrizes dos arts. 7°, inc. XVI da CF e 59,60 e 61 da CLT.
5.5 – A guarnição mínima para cada coleta, além do caminhão coletor-compactador e dos devidos
utensílios e ferramentas pertinentes ao recolhimento dos resíduos, é:
- 01 (um) motorista e, no mínimo, 02 (dois) coletores.
5.6 – Caso algum funcionário apresente sinais de embriaguez ou de desrespeito com algum munícipe, a
empresa será notificada e o mesmo deverá ser substituído sob pena de aplicação de multas.
5.7 – A contratada compromete-se a garantir todos os direitos trabalhistas fixados neste projeto, sendo
esses de acordo com convenções coletiva de trabalho de coletores e motoristas, registradas no MTE sob
números RS000012/2018 e RS000885/2018, respectivamente. Sendo assim, a proposta não pode
apresentar valores de piso salarial, hora-extra, insalubridade, vale-transporte e vale-refeição inferiores aos
valores de referência da planilha de composição de custos.
6
ITINERÁRIOS
6.1 – A prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos no Município de Silveira Martins
– RS ocorrerá 03 (três) vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras, sob qualquer condição
climática.
6.2 – Os itinerários serão:
6.2.1 - Segunda-feira: RS 804 (Trevo de Arroio Grande); Sede do Município; Vila Cattani; Linha Base;
Linha Duas Norte.
Distância total 39 km;
6.2.2 - Quarta-feira: Sede do município; Condomínio Veschio; Val de Buia; Val Veltrina.
Distância total: 33 km;
6.2.3 - Sexta-feira: Sede do município e Vila Cattani.
Distância total: 19 km;
6.2.4 - Na 1ª Sexta-feira de cada mês: Sede do município – Vila Cattani – Linha Base; Marco 50; Linha
Um Sul; Linha Pompéia; Linha Três Sul; Linha Seis Sul.
Distância total: 76 km;
6.2.5 - Na 3ª Sexta-feira de cada mês: Sede do município – Vila Cattani – Linha Dois Norte; Linha Segatto;
Val Veronês; Linha Seis Norte; Linha Granzotto; Linha Quarta Norte; Linha Mantoanos.
Distância total: 77 km.
6.3 – No Anexo A, estão os croquis contendo as rotas de cada itinerário.
6.4 – No Anexo B, consta a composição e o detalhamento das distâncias a serem percorridas para coleta
e transporte.
6.5 – Os itinerários poderão sofrer alteração mediante comunicado oficial da Prefeitura Municipal de
Silveira Martins com antecedência mínima de 03 (três) dias sem que isso ocasione aumento de custos.
6.6 – Já estão consideradas no cálculo as distâncias de ida e volta entre o município e o ponto de
destinação final.
6.7 – A licitante deverá apresentar uma declaração de conformidade com os itinerários e distâncias
presentes neste projeto e seus anexos. Sendo assim, compromete-se a atender todo itinerário estando de
acordo com a medição apresentada pelo município.
Silveira Martins, 3 de outubro de 2018.
__________________________________
Cássio Henrique Brasil
CREA RS231366
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
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ANEXO A – CROQUIS DOS ITINERÁRIOS
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A.1) ITINERÁRIO 1 – SEGUNDAS-FEIRA

Imagem 1 – Croqui do itinerário 1
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A.2) ITINERÁRIO 2 – QUARTAS-FEIRA

Imagem 2 – Croqui do itinerário 2
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A.3) ITINERÁRIO 3 – 2ªs E 4ªs SEXTAS-FEIRAS

Imagem 3 – Croqui do itinerário 3
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A.4) ITINERÁRIO 4 – 1ªs SEXTAS-FEIRA

Imagem 4 – Croqui do itinerário 4
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A.5) ITINERÁRIO 5 – 3ªs SEXTAS-FEIRA

Imagem 5 – Croqui do itinerário 5
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A.6) TRANSPORTE – SEDE DO MUNICÍPIO

Imagem 6 – Distância Sede Município – Aterro Sanitário

A.7) TRANSPORTE – RS 804

Imagem 7 – Distância RS 804 – Aterro Sanitário
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ANEXO B – DISTÂNCIAS DE COLETA E TRANSPORTE
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B.1) ITINERÁRIO 1 – SEGUNDAS-FEIRA









Aterro Sanitário – RS 804: 35 km
RS 804 – Sede do Município: 8 km
Perímetro Urbano: 13km
Sede do Município – Vila Cattani: 3 km
Vila Cattani – Linha Base: 3 km
Linha Base – Linha Duas Norte: 6 km
Linha Duas Norte – Sede do Município: 6 km
Sede do município – Aterro Sanitário: 42 km
Total Coleta: 39 km
Total Transporte: 77 km

B.2) ITINERÁRIO 2 – QUARTAS-FEIRA








Aterro Sanitário – Sede do Município: 42 km
Perímetro Urbano: 13 km
Sede do Município – Condomínio Veschio: 2,5 km
Condomínio Veschio – Val de Buia: 9,5 km
Val de Buia – Val Feltrina: 4 km
Val Feltrina – RS 804: 4 km
RS 804 – Aterro Sanitário: 35 km
Total Coleta: 33 km
Total Transporte: 77 km

B.3) ITINERÁRIO 3 – 2ªs E 4ªs SEXTAS-FEIRAS






Aterro Sanitário – Sede do Município: 42 km
Perímetro Urbano: 13 km
Sede do Município – Vila Cattani: 3 km
Vila Cattani – Sede do Município: 3 km
Sede do município – Aterro Sanitário: 42 km
Total Coleta: 19 km
Total Transporte: 84 km

B.4) ITINERÁRIO 4 – 1ªs SEXTAS-FEIRA












Aterro Sanitário – Sede do Município: 42 km
Perímetro Urbano: 13 km
Sede do Município – Vila Cattani: 3 km
Vila Cattani – Linha Base: 3 km
Linha Base – Marco 50: 6 km
Marco 50 – Linha Um Sul: 16 km
Linha Um Sul – Linha Pompeia: 9 km
Linha Pompeia – Linha Três Sul: 7 km
Linha Três Sul – Linha Seis Sul: 10 km
Linha Seis Sul – Sede do município: 9 km
Sede do município – Aterro Sanitário: 42 km
Total Coleta: 76 km
Total Transporte: 84 km

B.5) ITINERÁRIO 5 – 3ªs SEXTAS-FEIRA
 Aterro Sanitário – Sede do Município: 42 km
 Perímetro Urbano: 13 km
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Sede do Município – Vila Cattani: 3 km
Vila Cattani – Linha Dois Norte: 3 km
Linha Dois Norte – Linha Segatto: 3 km
Linha Segatto – Val Verônes: 10 km
Val Verônes – Linha Seis Norte: 8 km
Linha Seis Norte – Linha Granzotto: 11 km
Linha Granzotto – Linha Quarta Norte: 7 km
Linha Quarta Norte – Linha Mantoanos: 12 km
Linha Mantoanos – Sede do município: 7 km
Sede do município – Aterro Sanitário: 42 km
Total Coleta: 77 km
Total Transporte: 84 km

B.6) DISTÂNCIA TOTAL MENSAL – COLETA
Tabela 1 - Distâncias da Coleta
qnt/mês

dist (km)

dist tot (km)

Itinerário 1

4

39

156

Itinerário 2

4

33

132

Itinerário 3

2

19

38

Itinerário 4

1

76

76

Itinerário 5

1

77

77

1

39

Extra*

Total Mensal

39
518

* Dia para compensar 13 dias de coleta por mês.
Tabela 1 – Composição da distância de coleta.
B.7) DISTÂNCIA TOTAL MENSAL – TRANSPORTE
Tabela 2 - Distâncias do Transporte
qnt/mês

Dist. (km)

Dist. tot (km)

Itinerário 1

4

77

308

Itinerário 2

4

77

308

Itinerário 3

2

84

168

Itinerário 4

1

84

84

Itinerário 5

1

84

84

Extra*

1

84

84

Total Mensal

1036

* Dia para compensar 13 dias de coleta por mês.
Tabela 2 – Composição da distância de transporte.
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO III

PROPOSTA FINANCEIRA

Empresa:
Endereço:
Fone/Fax:
Dados bancários:
Data:...../...../2018
Assinatura:

ITEM

1

CNPJ:
e-mail:
Validade da Proposta:

DESCRIÇÃO

QTD
estimada

Serviços de coleta e transporte dos resíduos
sólidos do perímetro urbano e rural do
município de Silveira Martins, sendo efetuada
a coleta e transporte três(3) vezes por
semana, sendo: segundas, quartas e sextas- ATÉ 23
feiras, com coleta e transporte para aterro toneladas
sanitário com licença de operação junto a ao mês
fepam-rs indicado pelo município, conforme
projeto básico.

VALOR
REFERÊNCIA
GLOBAL MENSAL

R$ 16.074,54

VALOR GLOBAL
MENSAL

R$

ONDE:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE
ESTIMADA MENSAL

Coleta de resíduos sólidos
23 Ton
urbanos e rurais
Transporte dos resíduos
1.2
23 Ton
sólidos urbanos e rurais
Total GLOBAL MENSAL
1.1

VALOR
REFERÊNCIA
GLOBAL

VALOR GLOBAL
MENSAL

R$ 8.595,45

R$

R$ 7.479,09

R$

R$ 16.074,54

R$
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ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO

Declaro para devidos fins, que eu (licitante) disponibilizarei o veículo nas condições exigidas no Edital de
Tomada de Preço nº 006/2018 no momento da assinatura do contrato.

_________________, ______ de outubro de 2018.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ITINERÁRIOS

Declaro para devidos fins, que eu (licitante) tenho conhecimento dos itinerários e estou de acordo com as
distâncias apresentadas no Projeto Básico, e irei atender a todos os domicílios da rota descrita no Projeto
Básico(Anexo A) do Edital de Tomada de Preço nº 006/2018.

_________________, ______ de outubro de 2018.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO NºXXX/2018
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE
DOS
RESÍDUOS
SÓLIDOS
DOMICILIARES DO PERÍMETRO URBANO E RURAL
DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS
Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE SILVEIRA
MARTINS, neste ato representado Prefeito Municipal FERNANDO LUIZ CORDERO doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa__________, CNPJ_________, situada na
___________ doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e
condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1 – COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO PERÍMETRO URBANO
E RURAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, SENDO EFETUADA A COLETA E TRANSPORTE
TRÊS(3) VEZES POR SEMANA, PARA ATERRO SANITÁRIO (COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, SITO A ESTRADA GERAL DA CATURRITA, S/N, DISTRITO DA BOCA
DO MONTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 - O presente Contrato está vinculado ao Edital de Tomada de Preço nº 006/2018.
CLAUSULA TERCEIRA - DIAS, LOCAIS DE COLETA (ITINERÁRIO) E QUILOMETRAGEM
3.1 – A prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos do perímetro urbano e rural do
Município de Silveira Martins – RS se dará nos seguintes dias e locais:
3.1.1 - Segunda-feira: RS 804 (Trevo de Arroio Grande); Sede do Município; Vila Cattani; Linha
Base; Linha Duas Norte.
Distância total 39 km;
3.1.2 - Quarta-feira: Sede do município; Condomínio Veschio; Val de Buia; Val Veltrina.
Distância total: 33 km;
3.1.3 - Sexta-feira: Sede do município e Vila Cattani.
Distância total: 19 km;
3.1.3.1 - Na 1ª Sexta-feira de cada mês: Sede do município – Vila Cattani – Linha Base; Marco 50;
Linha Um Sul; Linha Pompéia; Linha Três Sul; Linha Seis Sul.
Distância total: 76 km;
3.1.3.2 - Na 3ª Sexta-feira de cada mês: Sede do município – Vila Cattani – Linha Dois Norte; Linha
Segatto; Val Veronês; Linha Seis Norte; Linha Granzotto; Linha Quarta Norte; Linha Mantoanos.
Distância total: 77 km.
3.2 – No Anexo A, parte integrante deste, estão os croquis contendo as rotas de cada itinerário.
3.3 – Os itinerários poderão sofrer alteração mediante comunicado oficial da Prefeitura Municipal de
Silveira Martins com antecedência mínima de 03 (três) dias sem que isso ocasione aumento de custos.
CLAUSULA TERCEIRA – REQUISITOS TÉCNICOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 – Os requisitos mínimos para prestação dos serviços são os seguintes:
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3.1.1 – 01 (um) caminhão com dispositivo para compactação (veículo coletor).
3.1.2 – 02 (dois) coletores (garis).
3.1.3 – 01 (um) motorista.
3.2 – Do veículo coletor:
3.2.1 – Não ultrapassar durante as coletas, a capacidade de tonelagem do veículo coletor.
3.2.2 – Implantar constante melhoria na compactação do lixo no veículo coletor, para evitar que os resíduos
sejam liberados no ambiente vindo a expor o trabalhador ao risco de contaminação.
3.2.3 – O veículo coletor deve contar com anteparo que evite retorno de resíduos do compactador e
sistema de intertravamento conforme a NR12.
3.2.4 – O veículo coletor deve ter capacidade mínima de 15 m³, com sistema intertravamento para que
não ocorra o retorno dos resíduos do compactador conforme NR12.
3.2.5 – O veículo empregado na coleta e transporte não pode ter idade superior a 10 (dez) anos durante
todo o período de vigência do contrato e suas possíveis prorrogações. Caso atinja esse número durante o
período especificado, o veículo deverá ser substituído por outro compatível com as exigências do Edital
de Tomada de Preços nº 006/2018.
3.2.6 – O veículo coletor deverá ser de propriedade da licitante. Caso não seja, deverá apresentar contrato
de locação devidamente registrado quando da assinatura deste.
3.3 – A Contratada deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a
prestação de serviços descritos na Cláusula Primeira do referido contrato no início da prestação dos
serviços.
CLAUSULA QUARTA - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O OBJETO
4.1 – As especificações técnicas definidas neste anexo e no respectivo Edital são de caráter obrigatório,
e o não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades mínimas especificadas constitui
fundamento para rescisão contratual.
4.2 – Define-se como Serviço de Coleta e Transporte, o recolhimento dos resíduos sólidos domiciliares,
bem como aqueles resultantes das coletas comerciais e industriais que se enquadrem na condição de
domiciliar, até 100 (cem) litros/dia e todos aqueles que se encontram nas vias e logradouros, por ocasião
da execução de serviços das atividades de limpeza pública, de uma população estimada de 2.394
habitantes (IBGE 2018), o transporte desses resíduos sólidos até as instalações em aterro sanitário
licenciado indicado pelo município.
4.3 – Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos não recicláveis
compreendem o recolhimento regular (nos dias especificados) utilizando-se veículos coletores
compactadores, devendo ser executados de forma, manual, semi-mecanizada e/ou mecanizada.
4.3.1 – A metodologia de coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos plásticos
descartáveis, resistentes e não transparentes ou recipientes (caixas de papel/papelão) dispostos pelos
munícipes e carregados manualmente, por funcionários da licitante, diretamente no caminhão
compactador.
4.3.2 – A metodologia de coleta semi-mecanizada é aquela em que os resíduos são dispostos pelos
munícipes em recipientes padronizados pela PMSM (contêineres plásticos de PEAD – Recipientes
Padrão), levadas por funcionários da licitante até o caminhão compactador e basculados mecanicamente;
4.3.3 – Já a coleta mecanizada é aquela em que os resíduos são dispostos pelos munícipes em recipientes
padronizados pela licitante (contêineres plásticos de PEAD – Recipientes Padrão) e operacionalizadas
mecanicamente por meio caminhão apropriado para “bater” o contêiner.
4.4 – Especificações dos resíduos a serem recolhidos:
4.4.1 – Resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados, limitando-se a quantidade máxima de
100 litros por domicílio ou comércio.
4.4.2 – Resíduos sólidos domiciliares originários de estabelecimentos públicos, institucionais de prestação
de serviços, comerciais e industriais, até o limite estabelecido pela legislação municipal, excetuando-se os
resíduos infectantes e quimioterápicos da área de saúde e congêneres, bem como os resíduos tóxicos e
perigosos provenientes da área industrial, os resíduos sólidos gerados nas atividades da construção civil,
os quais são de responsabilidade do gerador.
4.4.3 – Resíduos resultantes da limpeza de vias pavimentadas e logradouros públicos, e os resíduos
sólidos provenientes da feira-livre municipal.
4.4.4 – Resíduos potencialmente recicláveis: papel, papelão, vidro, plástico e metais (Coleta Seletiva);
4.4.5 – Resíduos de podas e restos de grama, devidamente ensacados ou amarrados, limitando-se a
quantidade estabelecida pelo município, que é 100l/dia.
4.4.6 – Os resíduos obrigatoriamente devem ser retirados do seu local de origem (lixeira, contêineres,
entre outros) e serem colocados diretamente no caminhão compactador.
4.5 – A licitante deverá efetuar a descarga de todos os resíduos sólidos não recicláveis coletados
diretamente em aterro sanitário, sem a utilização de estação de transbordo.
4.6 – A licitante deverá observar a duração de trabalho dos empregados dentro dos parâmetros
constitucionais de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 08 (oito) horas diárias, remunerando as horas
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extras com o adicional legal ou normativo, subordinando-se a prestação de horas extras quanto aos
trabalhadores expostos a condições insalubres e independentemente da sua elisão por intermédio de
fornecimento de EPI - a existência de autorização do Ministério do Trabalho, facultada a compensação de
horários, e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, observadas as
diretrizes dos arts. 7°, inc. XVI da CF e 59,60 e 61 da CLT.
4.7 – Da Coleta:
4.7.1 – Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes diretamente para o veículo coletor com
o cuidado necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. Caso houver
os mesmos deverão realizar a limpeza do local.
4.7.2 – O veículo coletor deverá ser carregados de maneira que o lixo não transborde nas vias públicas.
4.7.3 – Para os casos de ocorrer o transbordamento de resíduos no veículo coletor por ocasião do
carregamento dos mesmos, os coletores devem recolher os resíduos tombados e proceder à correta
limpeza e higienização do local.
4.7.4 – Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes
(lixeiras) ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser obrigatoriamente recolhidos pelos
coletores;
4.8 – Os serviços deverão ser prestados com urbanidade e em horários diurnos. Entretanto, havendo
problemas de força maior, a licitante poderá prestar serviços no período noturno, desde que respeite os
horários de silêncio (das 22h até as 08h do dia seguinte).
4.8.1 – Caso ocorram problemas de força maior, a licitante deverá informar aos gestores/fiscais do contrato
o ocorrido.
CLAUSULA QUINTA – DOS DANOS, SOLUÇÕES E SUBSTITUIÇÃO
5.1 – A licitante vencedora responderá pela reparação dos danos causados por problemas relativos ao
serviço prestado. Por isso deverá prezar pela qualidade e eficiência, garantindo que o serviço e também
as soluções apresentadas não causem problemas adicionais àqueles informados pela PMSM;
5.2 – Caberá à licitante vencedora apresentar novas soluções dentro dos prazos e condições
estabelecidas, sem prejuízo de aplicação de penalidades previstas, caso sejam detectados erros ou
impropriedades na solução apresentada.
5.3 – No caso de substituição temporária ou definitiva do veículo coletor, o substituto deverá possuir, no
mínimo, características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao substituído.
5.4 – Caso algum funcionário apresente sinais de embriagues ou de desrespeito com algum munícipe, a
licitante vencedora será notificada e o mesmo deverá ser substituído.
CLAUSULA SEXTA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 – Nos termos do artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, após a execução dos serviços mensais e sua
conferência, o seu objeto será recebido pelo fiscal do contrato através do Termo de Recebimento
atestando a adequada prestação dos serviços.
6.2 – O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei o pelo edital.
6.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor relativas ao recebimento
e aceitação deverão ser informadas aos seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes à Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE DURAÇÃO
7.1 – A duração será de 12(doze)meses a partir de sua assinatura, e poderá ser prorrogado por iguais
períodos, a critério da Administração, até o limite de 60(sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da lei
8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:
8.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$..................(................) mensais, sendo o
valor de R$ xxxxxxx para o serviço de coleta e de R$ xxxx para o serviço de transporte. Este valor
considera a utilização do veículo 0KM, conforme item 4.4 do Projeto Básico.
8.1.1 – Caso o veículo utilizado tiver idade entre 1 a 10 anos, o valor será reajustado para R$
...........(...........) devido a correção do item remuneração de capital, conforme item 4.4 do Projeto Básico.
8.2 - Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação
dos serviços, contados da entrega da nota fiscal/fatura, por meio de depósito na conta corrente da licitante
vencedora, através de Ordem Bancária, acompanhada de cópia autenticada da GFIP (Guia de
recolhimento de FGTS, que inclui o Protocolo de envio dos arquivos, Resumo (comprovante de declaração
das contribuições) e relação dos trabalhadores no arquivo SEFIP) e INSS atuais, relatório mensal de
atividades realizadas, cópia da folha de pagamento dos empregados alocados no serviço, se for o caso, e
comprovante do pagamento de todos os encargos trabalhistas, referentes ao mês anterior ao da prestação
dos serviços, devidamente atestados pelo setor competente.
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8.2.1 - A GFIP deverá ser apresentada por Tomador de Serviço, sendo esse, o Município de Silveira
Martins.
8.3 – Sobre o valor da Nota Fiscal, a licitante vencedora fará as retenções devidas ao INSS e as dos
impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 e Lei
Complementar 116/2003.
8.4 – A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, será feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efetivo
pagamento a ela condicionado.
8.5 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
8.6 – A empresa deverá entregar também, como requisito para a liberação do pagamento, os diários de
bordo do mês, contendo peso de resíduos, distâncias percorridas, horários de início e final dos serviços
prestados, discriminados em coleta e transporte.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO DE PREÇOS
9.1 – Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº
10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
9.2 – Somente será concedido reajuste, se solicitado formalmente, em caso de prorrogação contratual
(após o primeiro ano) e para tal o indexador será o IGP-M do período, incidindo somente sobre os valores
dos itens: 2 - Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual; 3 - Veículos e Equipamentos; 4 Ferramentas e Materiais de Consumo e 5 - Monitoramento da Frota, das planilhas de coleta e de
transporte.
9.3 - Será concedida repactuação sobre a mão de obra (item 1 das planilhas de coleta e de transporte),
onde a empresa deve solicitar conforme estabelecido em convenção coletiva do sindicato pertinente
(SEEAC-RS e SETCERGS). O percentual do BDI (item 6) permanecerá o mesmo.
9.4 – Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de
alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência
de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção,
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura.
9.5 - Poderá ser aditivado, caso haja necessidade, de serviços não previstos em contrato e orçamento
originais, como adição de novas rotas ou necessidade de aumento de efetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO
2031 – Manutenção dos Serv. de Limpeza Urbana e Estr. Municipais
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – PJ (168)
Fonte: 0001 Recurso livre
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1 - DA CONTRATADA:
11.1.1 – Prestar os serviços na forma ajustada;
11.1.2 – Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução
do presente Contrato;
11.1.3 – Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
11.1.4 - Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços e por eventuais danos destes
decorrentes, de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, no Contrato a ser lavrado e demais
documentos que o integram.
11.1.5 - A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública,
informando à fiscalização das infrações ambientais, como por exemplo: dos casos de descargas
irregulares de resíduos e falta de recipiente adequados.
11.1.6 - A Contratada deverá fornecer todos os dados relativos à execução dos serviços, à fiscalização da
Prefeitura, como por exemplo: Diário de bordo de veículos, número de equipamentos, número de pessoal,
insumos utilizados e todos os dados que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços, sob
pena de aplicação de sanções e multas.
11.1.7 - Todos os materiais e equipamentos utilizados para o bom andamento dos serviços deverão
obedecer às especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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11.1.8 - Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus funcionários e/ou
equipamentos a terceiros nos acidentes de trânsito ou de trabalho, sem que caiba qualquer
responsabilidade ao Município.
11.1.9 - Fornecer e fiscalizar o uso de EPI`S especificados no Projeto Básico(Anexo I);
11.1.10 - Fornecer veículo reserva em caso de pane, conforme Projeto Básico;
11.1.11 - Garantir os direitos trabalhistas, conforme convenção coletiva(piso salarial, vale transporte, vale
alimentação, adicional de insalubridade e horas extras) aos seus funcionários;
11.1.12 - Contratar seguro contra terceiros e apresentar apólice na assintura do contrato;
11.1.13 - Dar acesso ao monitoramento da frota sempre que solicitado;
11.1.14 - Permitir a pesagem do caminhão para a conferência de tonelagem coletada/transportada para
aterro sanitário indicado pelo município, sempre que solicitado.
11.2 - DA CONTRATANTE:
11.2.1 – Pagar a CONTRATADA os valores estipulados nos prazos estabelecidos.
11.2.2 – Autorizar formalmente os Termos Aditivos, quando configurar o interesse público na alteração
contratual.
11.2.3 - A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos
previstos no contrato, reservando-se o direito de rejeitar os que, a seu critério, não forem considerados
satisfatórios.
11.2.4 - A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação a quantidade e à qualidade dos serviços
executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposições a elas relativas.
11.2.5 - 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.
11.2.6 - Para proceder à perfeita fiscalização dos serviços prestados pela Contratada, o Município poderá
exigir a presença de fiscais no interior das cabinas dos veículos coletores, durante a execução dos
mesmos.
11.2.7 - Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será comunicada por escrito aos
responsáveis credenciados da Contratada, sobre a qual será aplicada as penalidades que lhe couber,
sendo que em caso de multa, terá seu valor descontado no pagamento da fatura correspondente ao mês
em que ocorreu a infração, sem prejuízo da rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
12.1 – A inexecução do presente Contrato terá tratamento disposto no Art. 77 na Lei nº 8.666/93
atualizada pela Lei nº 8.883/94.
12.2 – A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas no Art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, sem que assista à CONTRATADA indenização de
qualquer espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS
13.1 - Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
13.2 - Faltas leves:
13.2.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 1% sobre o valor mensal do contrato, por ocorrência e, persistindo a infração a multa será em
dobro na ocorrência das seguintes infrações:
13.2.2 - Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios atendidos
pelo serviço; ou
13.2.3 - Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico; ou
13.2.4 - Terminar os serviços além dos horários determinados no projeto básico;
13.3 - Faltas Medianas:
13.3.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 2% sobre o valor mensal do contrato e, persistindo a infração a multa será em dobro, na rescisão
do contrato e aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, na ocorrência das seguintes
infrações:
13.3.2 - Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos
Serviços”; ou
13.3.3 - Paralisar a prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
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13.3.4 - Não dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades mínimas definidas
no projeto básico; ou
13.3.5 - Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos no projeto básico; ou
13.3.6 - Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto básico; ou
13.3.7 -Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, incluindo pneus, lataria,
equipamentos, acessórios, etc. ou
13.3.8 - Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico;
13.4 - Faltas Graves:
13.4.1 - Será aplicada a sanção de advertência primeiramente, em caso de reincidência será aplicada
multa de 3% sobre o valor mensal do contrato e, persistindo a infração a multa será em dobro, na rescisão
do contrato e aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, na ocorrência das seguintes
infrações:
13.4.2 - Não executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no projeto básico;
13.4.3 - Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do serviço;
13.4.4 - Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados;
13.4.5 - Não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo intrajornada) a seus funcionários
conforme estabelecido na CLT ou na convenção coletiva;
13.4.6 - Transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com coletores sendo
transportados nos estribos dos equipamentos;
13.4.7 - Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados equipamentos de
proteção individual;
13.4.8 - Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a população,
durante a execução dos serviços;
13.4.9 - Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros fins, a
triagem dos resíduos coletados;
13.4.10 - Não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a coleta que tenham ficado soltos
nas vias públicas por ação de catadores ou animais;
13.4.11 - Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos;
13.5 - Falta gravíssima:
13.5.1 - Será aplicada multa de 5% calculado sobre o valor mensal do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois)
anos, além da rescisão do contrato, o cometimento das seguintes infrações:
13.5.1 - Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro da Responsabilidade
Técnica (RRT) antes do início da prestação dos serviços;
13.5.2 - Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto básico;
13.5.3 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
13.5.4 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
13.5.5 - Desatender às determinações da fiscalização;
13.5.6 - Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
13.5.7 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao
contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados;
13.5.8 - Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros
serviços que não sejam objeto do contrato pactuado;
13.5.9 - Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no projeto básico;
13.5.10 Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos;
13.6 - Em caso de cometimento de mais de uma infração prevista nos itens 13.2 a 13.5 as multas serão
somadas.
13.7 - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO:
13.7.1 - Além das hipóteses já citadas acima (itens 13.2 ao 13.5), também poderá ser rescindido o contrato
nos casos de:
13.7.2 - O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, Caso se verifique qualquer das
hipóteses arroladas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores,
sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de:
13.7.3 - Falência ou liquidação da Contratada;
13.7.4 - Incorporação, fusão ou cisão da Contratada que venha a prejudicar a execução do contrato;
13.6.5 - A paralisação dos serviços sem justa causa e sem a prévia comunicação ao Município;
13.7.6 - Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a
autorização do Município;
13.7.7 - Manifesta irresponsabilidade por parte da Contratada de cumprir com as obrigações assumidas;
13.7.8 - Procedimento irregular da Contratada, que venha causar transtornos ou prejuízos para o Município
e/ou terceiros;
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13.7.9 - 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.
13.7.10 – No momento da ordem de início de serviços a licitante não possuir veículos, conforme declaração
entregue junto aos documentos de habilitação;
13.7.11 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 – Nos termos do Art. 67, §1º da Lei nº 8.666/93, a PMSM designará um representante para
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
14.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
14.3 – Da mesma forma, a Contratada deverá indicar um preposto para, se aceito pela PMSM representalo na execução do Contrato.
14.4 – A PMSM poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o
Contrato e/ou Edital.
14.5 – Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela licitante, sem ônus para o PMSM.
14.6 – Todo e qualquer problema encontrado no cumprimento das obrigações resultantes deste Edital
deverá ser relatado via ofício, protocolado, ao fiscal do contrato para as devidas considerações e
providências.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
15.1 – Este contrato será gerido na pessoa do Gestor conforme Portaria xxx/xxxx.
15.2 – A fiscalização será feita conforme Portaria xxx/xxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – As partes contratantes se declaram, ainda, cientes e conformes com todas as disposições e regras
atinentes a contratos contidos na Lei 8666/93 com suas alterações.
16.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria – RS para solucionar todas as questões oriundas
deste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma.
Silveira Martins, XX de XXX de 2018.

____________________________________

_________________________________

Prefeitura Municipal de Silveira Martins
FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal

EMPRESA
CNPJ Nº

Este Contrato encontra-se examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica em
____/_____/2018.
_________________________
XXXXXXXXXXX
OAB XX.XXX
Assessor(a) Jurídico(a)

TESTEMUNHAS
1- _____________________________
2- _____________________________
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ANEXO A – CROQUIS DOS ITINERÁRIOS
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A.1) ITINERÁRIO 1 – SEGUNDAS-FEIRA

Imagem 1 – Croqui do itinerário 1

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 49 de 55
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A.2) ITINERÁRIO 2 – QUARTAS-FEIRA

Imagem 2 – Croqui do itinerário 2
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A.3) ITINERÁRIO 3 – 2ªs E 4ªs SEXTAS-FEIRAS

Imagem 3 – Croqui do itinerário 3
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A.4) ITINERÁRIO 4 – 1ªs SEXTAS-FEIRA

Imagem 4 – Croqui do itinerário 4
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A.5) ITINERÁRIO 5 – 3ªs SEXTAS-FEIRA

Imagem 5 – Croqui do itinerário 5
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A.6) TRANSPORTE – SEDE DO MUNICÍPIO

Imagem 6 – Distância Sede Município – Aterro Sanitário

A.7) TRANSPORTE – RS 804

Imagem 7 – Distância RS 804 – Aterro Sanitário
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ANEXO VII
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Desistência do Prazo Recursal Habilitações

A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal ou credenciado, vem
através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitação, conf. Art 109 da Lei federal
8.666/93 e posteriores alterações, do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço 006/2018,
desde que considerados HABILITADOS, passando para a fase de recebimento das propostas.

____________________, de ___________ de 2018.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO VIII

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Desistência do Prazo Recursal Propostas

A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal e/ou credenciado,
declara, na forma e sob as penas da Lei 8.666/93, que não pretende recorrer do resultado do julgamento
das propostas de preços referente a Tomada de Preço 006/2018, renunciando expressamente, ao direito
de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento
licitatório.

____________________, de ___________ de 2018.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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