
 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 07/2022 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES - RS 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 7/2022 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
EMPREITADA GLOBAL. 
 

 Edital de Tomada de Preços para a 
Contratação de empresa para prestação de 
serviço de coleta, transporte e destino final de 
resíduos domiciliares na área urbana do 
Município de Vitória das Missões-RS. 

 

     O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00, do 02 de setembro 

de 2022, na Prefeitura Municipal, situada na Rua/Av. Sete Povos, nº 2033, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 32/2022, com a 

finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas Contratação de empresa 

para prestação de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos domiciliares 

na área urbana do Município de Vitória das Missões-RS. 

 Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que 

apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 2 deste 

edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de 

habilitação e de proposta. 

1. OBJETO 

  Constitui objeto da presente licitação, Contratação de empresa para prestação 

de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos domiciliares na área urbana 

do Município de Vitória das Missões-RS, conforme Memorial Descritivo e Planilha em 

anexo. 

2. CADASTRO 



2.1 Para efeitos de cadastramento e emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, os interessados deverão apresentar, até o dia 30 de agosto de 2022, os 

seguintes documentos: 

2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

  c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

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

 b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

 c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais1 administrados  pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa); 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

 e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

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

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

   

 

1 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-se a 
exigir a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei nº 
8.666/1993, de forma conjunta às demais obrigações perante à União.  



   

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 2.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

   a) - Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia (CREA) ou CAU em pleno vigor;  

  b) - Registro ou inscrição do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA) ou CAU em pelo vigor; 

  c) Comprovação de aptidão por meio de 01 (um) atestado de capacitação técnico-

profissional em nome do responsável técnico da empresa, registrado no CREA, 

acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com 

objeto compatível em características com ora licitado; 

      c.1. Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao 

objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a área executada e o 

período utilizado para tanto; 

 d) Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA conforme Art. 8º, da Instrução 

Normativa Nº31 de 03 de dezembro de 2009. Caso o serviço de destinação final seja 

terceirizado, sendo que o Certificado de Regularidade deverá ser em nome da empresa 

subcontratada; 

  f) Licença de Operação L.O. do Aterro Sanitário em que dará o destino final dos 
resíduos, em nome da licitante, concedida pelo órgão ambiental competente. A 
destinação final poderá ser na forma de subcontratação, nesse caso deve ser 
apresentado contrato ou instrumento equivalente com a empresa subcontratada, 
acompanhado da(s) licença(s)/autorização(ões) ambiental da empresa subcontratada; 
 
 g) Declaração do proprietário da Central de Triagem ou do Aterro Industrial que 
dará destino final aos resíduos sólidos, se a licitante não for à detentora do 
empreendimento, no sentido do aceite expresso de recebimento dos resíduos 
provenientes do Município de Vitória das Missões, pelo período mínimo de 60 meses; 

  h) ART dos técnicos responsáveis da empresa; 

   



 

i) Apresentação de cópia autenticada do PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional) em pleno vigor.  

 j) Apresentação pela proponente de cópia autenticada do PPRA (Programa Prevenção 

de Riscos Ambientais) em pleno vigor, e do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do 

Ambiente do Trabalho) em pleno vigor. 

 k) Declaração fornecida pela empresa de que o profissional (indicar dados pessoais) 

detentor do registro de responsabilidade técnica citada no item 2.1.5, alínea a, será o 

responsável técnico que acompanhará a execução do serviço, caso a empresa venha a 

ser a vencedora da licitação, ficando a substituição sujeita a aprovação pelo Município, 

respeitado o estabelecimento no art. 30, inciso IV, parágrafo 10 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações; 

2.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA: 

 a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do 

número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas 

onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa.  

   a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados 

índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula: 

                                                   AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:   -----------   = índice mínimo: (0,05) 
                                                   PC 
 
 
                                              AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: (1) 
                                              PC 
 

                                     AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: (1) 
                                     PC + PELP 
 
                                                                                    PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:   --------------------   = índice mínimo: 
(1) 
                                                                           PC  +  PELP 
 



 
 
                                                       PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: (0,51) 
                                                          AT 
 
  
 

 Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a 

Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP 

= Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

     a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD  e que aguardam a 

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em 

substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital 

- SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

 b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 

para a apresentação do documento; 

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados 

em original, em cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, 

com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade 

condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para 

o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE VITORIA DAS MISSOES - RS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 7/2022 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 



 

AO MUNICÍPIO DE  VITÓRIA DAS MISSÕES - RS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 7/2022 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

3.2  Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias 

ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de 

habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes 

nos itens  4 e 5 do presente edital. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

a.  Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município de Vitória 

das Missões; 

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c.   Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais2 administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Prova de regularidade para 

com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 

e. Declaração do empregador, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, em 

atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.538/02 (Anexo IV); 

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

 

2 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-se a 
exigir a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei nº 
8.666/1993, de forma conjunta às demais obrigações perante à União.  



Consolidação das Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 19433; 

g. Declaração da empresa licitante firmando a inexistência de fato impeditivo da 

habilitação, (Anexo V); 

 
h. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos de habilitação em 
processo licitatório, conforme modelo constante do ANEXO V do Edital. 
 
i. Declaração de Inexistência de Vínculo (ANEXO VII); 
 
j.  Declaração de Idoneidade da Empresa (ANEXO VI).  

 
OBS: A empresa licitante deverá estar com todos os documentos (inclusive os 

documentos do Cadastro), dentro de seu período de validade. Na hipótese de haver 
o vencimento de algum documento entre a data do cadastramento e a abertura das 
propostas, o licitante deverá apresentá-los, válidos, dentro do Envelope nº 01, sob pena 
de inabilitação. 

 
4.2 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação. 

4.3.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope 

de habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou 

qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

4.4 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 

apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou 

representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra 

como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

 
3 Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho. O 
interessado requererá a CNDT nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http:// 
http://www.tst.jus.br/certidao), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho na internet. 



4.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos no item 2.1.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

4.6  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope 

nº 01, ainda que apresentem alguma restrição. 

4.7 O prazo de que trata o item 4.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.5, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 

13.5, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5. PROPOSTA 

5.1 O envelope nº 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, 

pelo representante legal da empresa, mencionando o preço mensal e o valor global 

(anual) para a execução do serviço objeto desta licitação; 

  b) planilha de quantitativos e custos unitários; 

5.2. Tanto os preços unitários como os preços parciais constantes das propostas 
dos licitantes, não poderão ser superiores aos valores de referência dos constantes 
no Anexo II (Planilha de Composição de Custos). 
 

5.3. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais 

(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, 

descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, 

insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 

venham a incidir sobre os serviços, objeto desta licitação. 



5.4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data aprazada 

para a entrega dos envelopes. 

5.5. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

6.1. Serão desclassificadas as propostas por serem consideradas excessivas, quando o 

preço global anual forem superiores a R$ 185,477.16 (Cento e oitenta e cinco mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos); 

 

6.2. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, em conformidade com o disposto no 

§1º do art. 48 da Lei n.º 8.666/1993, as propostas cujos os valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

6.3.1.  valor orçado pelo Município (Anexo II); ou 

 

6.3.2. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração. 

7. DO JULGAMENTO 

7.1 Esta licitação é do tipo Menor preço global - e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global. 

7.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de 

trabalho serão acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo 

previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos 

na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e 

aluguel de equipamentos a serem utilizados na execução da obra. 

7.3  Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e 

aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da obra, deverão 

fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por 

documento fiscal. 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 



8.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para 

as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos 

itens 4.4 e 4.5, deste edital. 

8.2  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 

da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

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

forma: 

   a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por 

escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

  b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 e 

4.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea 

anterior. 

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

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

8.6  O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que 

a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 



pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) 

aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso. 

8.7  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no 

§2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

9. RECURSOS 

9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de 

Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da intimação da decisão objeto do recurso. 

9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 

protocolados, dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor de Licitações, durante o 

horário de expediente, que se inicia às 07h30m às 13h30m. 

9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 

comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis e na forma prevista no item 9.3. 

9.5 Serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados dentro do prazo previsto, 

enviados por e-mail, desde que encaminhada a via original no prazo de 2 (dois) dias. 

9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, 

a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da 

licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da 

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, 

como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será devidamente 

justificada nos autos da licitação. 



10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) 

dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13.5 deste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 

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

contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento).  

10.4   O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado por igual período caso haja interesse entre as 

partes, no limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe Art. 57, Inciso II, da Lei 

8666/93;  

10.5   O objeto da licitação poderá ser reajustado, se necessário, de acordo com a 

variação do IGPM/IPCA, anualmente, ou por outro índice que venha a substituí-lo. 

11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 

11.1. O gestor do Contrato é o Secretário Municipal de Agricultura Sr. Andreas Zimpel, 

sendo que a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Mauricio 

Gomes de Oliveira, Engenheiro Civil do município de Vitória das Missões-RS; 

 
12. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
12.1 A vencedora se obriga a substituir, imediatamente, pessoa, empregado ou 

equipamento cuja permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua 

responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 

12.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis à obra ou serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 



12.3 A vencedora deverá executar a obra/serviço observando fielmente o projeto 

básico, Anexo I, e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 

13. PENALIDADES 
 

13.1 Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, 

quais sejam, recolhimento do INSS, FGTS, ISS; 

13.2 Multa de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso no início 

da obra ou serviço, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução 

contratual; 

13.3 Multa de 2% (dois por cento),  no caso de entrega dos serviços em desacordo 

com o contratado, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, às suas expensas, 

tal defeito, neste caso a multa será calculada sobre o valor da parte do serviço em 

desacordo; 

13.4 Multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de 06 ( seis) mês (es); 

13.5 Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 12 (doze) mês (es); 

13.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 

licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) 

ano(s). 

13.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, exceto o item 13.3. 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias subseqüente aos 

serviços prestados, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura  obedecido o 

cronograma de pagamentos da Prefeitura Municipal;  

14.3 A liberação do pagamento estará condicionada à realização dos serviços de acordo 

com o estipulado no Memorial Descritivo e no contrato; serão processadas as retenções 

previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 



14.5. Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória 

das Missões, ou depositados em conta corrente em nome da Empresa, mediante 

solicitação expressa do titular ou proprietário da empresa. 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

 09 09.004 Destinação de 

Resíduos 

339039000000 1591 

 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16.1   A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 

observando-se as seguintes normas: 

  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 

protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 

envelopes. 

  b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 

marcada para o recebimento dos envelopes.  

  c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no Setor 

de Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 07h30m as 13h30m. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 

artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

17.2  São serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

17.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, 

na forma do item 4.3 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

17.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto 

de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta 

financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 



17.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

17.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – Memorial descritivo 

do roteiro e mapa do roteiro de recolhimento; II - planilha de composição de custos; III - 

minuta do contrato; IV – modelo de declaração (Decreto Federal n° 4.358/2002); V – 

Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos; Anexo VI – Declaração de 

Idoneidade; Anexo VII – Declaração de Inexistência de Vínculo. 

17.7  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07h30m às 

13h30m, na Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, na Rua/Avenida Sete Povos, nº 

2033, bairro centro, onde poderão ser obtidas cópias do edital e de seus anexos mediante 

o pagamento da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, diretamente na 

tesouraria do Município, ou pelo site www.pmvm.rs.gov.br.  

 

Vitória das Missões, 16 de agosto de 2022. 
 
 

___________________________________ 
Cornélio Luis Grimm - Prefeito Municipal. 

 
 
 
 

Este edital foi devidamente 
examinado e aprovado por esta 
Procuradoria Jurídica. 
               Em ___/___/_____ 
 
 
      ________________________ 
            Procurador Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmvm.rs.gov.br/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

 

 

                 PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, - PROJETO BÁSICO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS DOMILICIARES URBANOS E RURAIS COMPREENDENDO LIXO 
ÔRGANICO E LIXO SECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DAS MISSÕES, 11 de agosto de  2021. 

 

 



 

 

1.0 OBJETO 

O objeto da presente contratação é: 
 

1.1 Contratação de empresa para recolhimento dos resíduos sólidos urbanos e meio rural, 
compreendendo a coleta de resíduos sólidos, operação e monitoramento até o aterro 
sanitário.  

2.0. DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Para efeito deste Projeto Básico, foram adotadas as seguintes definições: 

2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: São resíduos sólidos com características 
domiciliares oriundos das unidades familiares, comerciais, dos mercados e feiras livres, 
das repartições públicas e dos serviços de varrição, desde que devidamente 
acondicionados e dispostos nos pontos de oferta. 
 

2.2. RESÍDUOS VOLUMOSOS: São resíduos não recolhidos pela coleta regular em 
função de suas características próprias, tais como origem, volume, peso e quantidade (ex: 
sofás, restos de mobiliário, grandes objetos inservíveis, etc.). 
 

2.3. COLETA: É o conjunto de atividades para a remoção dos resíduos devidamente 
acondicionados e dispostos no ponto de oferta, mediante o uso de veículos apropriados 
para tal. 
 

2.4. COLETA MANUAL: É aquela em que os resíduos sólidos dispostos pelos munícipes 
nos pontos de oferta, são depositados, manualmente pelos garis coletores nos caminhões 
de coleta. 
 

2.5. COLETA MECANIZADA OU CONTEINERIZADA: É aquela em que os resíduos 
sólidos acondicionados em contêineres são coletados pelo caminhão compactador, 
através de um dispositivo mecânico de basculamento, depositando o lixo existente no 
interior da caixa de carga do veículo. 
 

2.6. COLETA PORTA-A-PORTA: É a modalidade de coleta onde os veículos coletores 
compactadores removem os resíduos sólidos postos à disposição pelos munícipes no 
ponto de oferta da fonte geradora. 
 

2.7. COLETA SELETIVA: é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente 
separados segundo a sua constituição ou composição. Ou seja, resíduos com 
características similares são selecionados pelo gerador e disponibilizados para a coleta 
separadamente. 



 

3.0. DEFINIÇÃO DA ÁREA 

A área dos serviços abrangidos por este Edital engloba todo o Município de VITÓRIA DAS 
MISSÕESA SATÉLITE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES) com a localização 
dos pontos de coleta no interior do município. 

4.0. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com a Proposta 
de Metodologia apresentada pela Licitante vencedora, a qual deverá observar e aplicar 
todas as especificações e demais elementos técnicos constantes deste Anexo. 

Passados 45 (QUARENTA E CINCO) dias do início dos trabalhos, a CONTRATADA 

deverá submeter à aprovação da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA o seu 

PLANO 

DE TRABALHO DEFINITIVO. 

 

TABELA 1: ROTEIRO COLETA DE LIXO MUNICÍPIO 
 

 

ROTAS 

  

KM 

 

    

    

 ROTA INTERNA MUNICÍPIO:   12,3  

    

    

 
PONTO DE COLETA NA COMUNIDADE 
ROLIM DE MOURA, BR 285.   

Rota ao 
aterro  

    

 
PONTO DE COLETA NA COMUNIDADE 
ESQUINA REDIN, BR 285.   

Rota ao 
aterro  

    

    

    
 

TOTAL MUNICÍPIO INTERNO 

  

12,3 

 
    

    



 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA poderá propor a implantação de novas 
técnicas operacionais, ao longo do Contrato, de forma a assegurar a atualização e 
melhoria da qualidade da prestação dos serviços ao Município. 

 

5.0. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para fins da presente licitação os serviços são assim discriminados: 

5.1. COLETA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES 

5.1.1. Os serviços de coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos 
domiciliares compreendem o recolhimento regular de todos os resíduos oriundos da coleta 
domiciliar regular, utilizando-se veículos coletores compactadores, devendo ser 
executados de forma manual e/ou mecanizada, e o transporte dos mesmos até a unidade 
de destinação final.  

 

5.1.2. A metodologia de coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em 
sacos plásticos descartáveis, resistentes ou recipientes padronizados pela 
CONTRATANTE, dispostos pelos munícipes, e carregados manualmente por funcionários 
da CONTRATADA, diretamente para o caminhão coletor compactador. 

 

5.1.3. A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada nas 
frequências, turnos e horários em conformidade com a tabela 2: 

 

 

 



 

 

5.1.4. A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser executada em qualquer condição 
climática, e em feriados e dias santos deverá ser recolhido no próximo dia útil. 

 

TABELA 2: FREQUÊNCIAS E HORÁRIOS DA COLETA DE LIXO 
 
 

 BAIRRO  FREQUÊNCIA   HORÁRIO   

         

 ROTA        

 INTERNA  3 X POR SEMANA   

A SER 
DEFINIDO 
CONFORME 
PLANO DE 
TRABALHO   

 MUNICÍPIO/ 
PONTOS DE 
COLETA BR 
285 

 

3 X POR SEMANA 

  
A SER 
DEFINIDO 
CONFORME 
PLANO DE 
TRABALHO  

 

     

       

         

         

 

5.1.5. Haverá um turno de coleta regular utilizando-se de veículos coletores 
compactadores, sendo que abaixo estão definidos os horários de trabalho para cada 
turno: 

5.1.5.1.DIURNO: O início da coleta deverá ser definido em até 90 dias após o início das 
atividades, repassado a secretária de agricultura que realizará sua aprovação. 

10. Em locais de difícil acesso, onde seja desaconselhável ou mesmo impossível o 
trânsito do caminhão coletor de lixo, a CONTRATADA deverá utilizar técnicas alternativas 
para a execução dos serviços. 
 

11. Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais, de novas feiras-livres ou por outra 
ocorrência não prevista, a CONTRATADA deverá adequar seus recursos às necessidades 
do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos no Plano de Trabalho. 



5.1.8. A CONTRATADA deverá recolher os resíduos sólidos, sejam quais forem os 
recipientes utilizados, entretanto, compete-lhe informar por escrito à fiscalização da  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA “SETOR DE PROJETOS”, sobre os 
munícipes que não acondicionam corretamente seus resíduos, para expedição da 
competente intimação. 

 

5.1.9. Os garis coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado 
necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. 
 

5.1.10. Os compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde 
nas vias públicas. 
 

5.1.11. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que estiverem 
espalhados nos passeios públicos e margens da via ou que tiverem caído durante a 
atividade de coleta, deverão ser obrigatoriamente recolhidos pela CONTRATADA. 
 

5.2. EQUIPE DE RECOLHIMENTO 
 

5.2.1. A equipe para a execução da coleta de lixo domiciliar deverá ser composta de 1 (um) 
caminhão coletor compactador, 1 (um) motorista e 2 (dois) garis coletores, bem como as 
ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. Assim como para 
coleta do lixo seco deverá ser caminhão baú. 
 

5.2.2. A equipe para a execução da coleta de lixo domiciliar em áreas de difícil acesso 
deverá ser composta de 1 (um) caminhão micro-coletor/basculante, 1 (um) motorista e 2 
(dois) garis coletores, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom 
desempenho das funções. 
 

5.2.3. Os resíduos coletados pelos micro-coletores deverão ser descarregados no local 
de destinação final definido (aterro), ou diretamente no interior dos veículos coletores 
compactadores que estiverem por perto, sem que haja o derramamento de resíduos nas 
vias públicas. 
 

5.2.4. Todos os custos decorrentes dessa coleta deverão estar contemplados nos custos 
de coleta domiciliar, diluídos no preço unitário. 
 

5.2.5. O motorista e os garis coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente 
uniformizados e munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive EPI`s sendo 
de responsabilidade da empresa a efetivação. 
 



5.2.6. O motorista deverá seguir rigorosamente o roteiro de coleta, no horário previsto no 
Plano de Trabalho. 
 

5.2.7.Após o final de cada roteiro (viagem), o veículo deverá se dirigir ao destino final, 
para que possa efetuar o controle de pesagem e descarregar os resíduos coletados. 
Podendo a licitante cobrar pesagens inopinadas a qualquer tempo. 
 

5.3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

5.3.1. Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada 
tipo de serviço deverão ser dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade 
e qualidade, para atender, de maneira adequada, a prestação de serviços propostos. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade mínima de veículos e equipamentos necessários 
à realização dos serviços: 

 

TABELA 3: Relação mínima de veículos e equipamentos 
 

    SERVIÇO  VEÍCULO/EQUIPA QUANTID. RESERVA TEMPO 

   MENTO  OPERACI TÉCNICA MÁXIMO 

      ONAL  DE USO 

Coleta e    1 (um) x 05 

transporte ao Caminhão semi-   (cinco) 

destino final pesado, chassis   anos 

de Lixo  toco, PBT mínimo    

domiciliar de 12 Ton,    

  equipado com    

   caixa      

   compactadora    

   de 15m³ e sistema    

   de basculamento    

   hidráulico de    

   contêineres    

       



 

5.3.2. Os veículos destinados a realização dos serviços do Contrato, deverão estar 
disponíveis para uso imediato. 
 

5.3.3. Além dos veículos descriminados na relação mínima, a CONTRATADA deverá 
dispor de veículos, em quantidade suficiente, para apoio às suas atividades de supervisão, 
fiscalização, manutenção e administração. 
 
5.3.4. Se tratando necessário, antes da assinatura do Contrato, será efetuada uma vistoria 
prévia pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA, com o objetivo de constatar a 
boa condição de operações dos veículos e equipamentos. 
 

5.3.5. Na hipótese da impossibilidade de serem apresentados os veículos e 

equipamentos exigidos na tabela acima, poderá a CONTRATADA apresentar, em 

substituição aos mesmos, veículos e equipamentos com capacidades diferenciadas, 

desde que atenda às necessidades para os serviços afins e que sejam aprovados pela 

CONTRATANTE. 

5.3.6. Ao longo do Contrato, os equipamentos deverão ser mantidos com todos os seus 
componentes funcionando nas mesmas condições iniciais especificadas, não obstante o 
desgaste normal por uso, inclusive as unidades de reserva. 
 

5.3.7. Em caso de substituição de quaisquer dos veículos vinculados ao Contrato, a 
substituição deverá ocorrer por outro com ano de fabricação igual ou superior ao do 
veículo substituído. 
 

5.3.8. A CONTRATADA deverá aplicar um Plano de Manutenção dos veículos e 
equipamentos utilizados nos serviços contratados baseado em inspeções diárias, 
programa e manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços internos e externos, 
programa de limpeza e aparência (lavagem, desinfecção e pintura periódica), programa 
de controle dos itens de segurança (iluminação, pneus, etc.). 
 

5.3.9. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública 
deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases 
e demais normas reguladoras do tráfego de veículos. 
 

5.3.10. As alterações de veículos e/ou equipamentos no cadastro do sistema de pesagem 
somente serão autorizadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, desde 
que atendida às exigências contratuais. 
 

5.3.11. Os padrões de pintura, adesivos e identificação dos veículos e equipamentos 
deverão seguir as normas definidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
sendo os custos de responsabilidade da CONTRATADA. 
 



A CONTRATADA deverá providenciar o cadastramento prévio dos caminhões para o 
início da execução dos serviços. 
 
 
5.3.11. É responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, instalação, atualização e 
reposição, dos equipamentos, e o fornecimento dos insumos necessários ao pleno 
funcionamento do sistema. 
 

5.3.12. Os veículos coletores compactadores deverão trafegar até a unidade de destino 
final com a tampa das caixas coletores de chorume devidamente vedadas, e, ao chegarem 
ao destino final, as mesmas devem ser devidamente esvaziadas e limpas, para que não 
haja derramamento nas vias públicas. 
 

5.3.13. Todos os veículos dotados de carroceria basculante deverão transitar com a carga 
devidamente lonada, para evitar o derramamento de resíduos nas vias públicas. 
 

5.3.14. É terminantemente proibido o transporte de pessoal em veículos abertos, devendo 
a CONTRATADA providenciar e arcar com transporte compatível com a legislação de 
trânsito vigente. 
 

5.4. PESSOAL 

5.4.1. Além do dimensionamento de pessoal operacional proposto para cada serviço neste 
Projeto Básico, a CONTRATADA deverá manter em seu quadro as seguintes quantidades 
mínimas de funcionários reservas, para o pleno atendimento aos casos de absenteísmo, 
afastamentos e cobertura folgas e férias. 
 

5.4.2. A cobertura das faltas de funcionários nos serviços sem previsão de reserva técnica 
mínima deverá ser realizada pela reserva dimensionada para os demais serviços. 
 

5.4.3. Só poderão ser mantidos em serviços os empregados atenciosos e educados no 
tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público. 
 

5.4.4. É absolutamente vetada ao pessoal da CONTRATADA, a execução de outras 
tarefas que não sejam objeto deste Contrato, salvo quando devidamente autorizado pela 
CONTRATANTE em escrito.  

Será terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA fazer catação ou 
triagem de resíduos durante a execução dos serviços. 

 

5.4.5. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações 
e donativos de qualquer espécie por parte dos funcionários da CONTRATADA durante a 
execução dos serviços. 
 



5.4.6.     A CONTRATADA deverá fornecer água potável para consumo dos empregados 
durante suas atividades. 
 

5.4.7. Todos os funcionários deverão apresentar-se devidamente uniformizados e 
asseados, com vestimenta e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais 
equipamentos de segurança quando a situação os exigir (conforme Normas do Ministério 
do Trabalho), além de identificados através de crachás. 
 
5.4.8. A disponibilização e reposição de EPI´s e uniformes deverão obedecer a seguinte 
freqüência mínima: 
 
5.4.9 Além dos EPI’s acima descritos, a CONTRATADA também deverá fornecer aos seus 
funcionários demais equipamentos de proteção exigidos para cada atividade específica 
(máscaras e óculos de proteção, aventais, batas, luvas e calçados especiais, etc.). 
 
5.4.10. Caberá à CONTRATADA apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os 
funcionários devidamente uniformizados, providenciando veículos, equipamentos e 
ferramental suficientes para a plena realização dos serviços. 
 
5.5. Em face da necessidade de recursos humanos qualificados para o exercício dos 
serviços de gerenciamento e operacional nas diversas áreas do trabalho, é de 
responsabilidade da CONTRATADA garantir a realização de treinamentos que abranjam 
os seguintes quesitos: 
 

-Treinamentos operacionais quanto à realização dos serviços; 
-Gerenciamento do sistema de limpeza urbana; 

 

-Cidadania e meio ambiente; -Qualidade 
no atendimento aos usuários; -
Importância dos EPI’s; 

 

-Alfabetização de adultos; 
-Outros. 

5.6. Competirá ainda à CONTRATADA a admissão de superintendentes, gerentes, 
supervisores, técnicos, encarregados, fiscais de campo, além de toda a mão de obra 
administrativa e de manutenção necessárias à operacionalização, manutenção e 
administração dos serviços contratados, correndo por sua conta todos os custos 
trabalhistas inerentes. 

 

 

6.0. DESTINO FINAL 
 

6.1. A CONTRATADA deverá transportar os resíduos sólidos coletados até os locais de 
destinação final (aterro sanitário). 



 

7.0. DA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 
 
7.1.É de responsabilidade da CONTRATANTE a comunicação aos usuários sobre os 
serviços de coleta domiciliar em cada área, informando das freqüências e horários da 
coleta, além de versar sobre a correta forma de acondicionamento e disposição dos 
resíduos. 
 
7.2. A frequência de comunicação deverá ser realizada a cada 12 (doze) meses, sendo a 
primeira divulgação realizada ainda até 45 (quarenta e cinco) dias após o início dos 
serviços. 

8.0. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.As medições e os pagamentos dos serviços realizados pela CONTRATADA se darão 
através dos seguintes parâmetros: 

8.2.Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares: 

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME VALOR LICITADO. 

9.0. PAGAMENTOS  

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 dias da prestação dos serviços, 
mediante a apresentação mensal da guia RE/GFIP e protocolo de envio ao SEFIP – 
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à previdência Social, 
INSS/GPS, folha e comprovantes de pagamento dos funcionários descritos RE/GFIP, 
relatório mensal dos serviços prestados ou documento. Os pagamentos serão efetuados 
conforme planilha em anexo, com os valores relativos mensais. 
 

10.2. As medições da CONTRATADA só serão encaminhadas para pagamento após 
validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – IMAGEM VIA SATÉLITE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES COM 
OS LOCAIS DE COLETA NO INTERIOR, BR 285. 

 

ANEXO II – IMAGEM VIA SATÉLITE MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES E LOCAL 
DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ADOTADO NO CÁLCULO. 
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Dados para cálculo

Salário Base Motorista/mês/horas
1.930,00R$                  

Moradores 

perímetro urbano 900

Salário Base Gari - coletor/mês 1.830,00R$                  

Distância empresa e cidade ida e volta/km 150

Média de recolhimento por mês(Cidade) 12

Tempo gasto (recolhimento) horas 2,00

Distância de recolhimento/km(coleta) 12

Tempo gasto (ida, volta e aterro) horas 3,00

Distância total percorrida, coleta ida e volta 162 (Ref. Aterro Girua)

1- Mão -de -obra

1.1 Motorista período diurno

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial TOTAL

Salário Normal h 60,00 R$ 8,77 R$ 526,36

Insalubridade 1 40% R$ 526,36 R$ 210,55

Total efetivo Homem 1 R$ 526,36 R$ 736,91

1.2 Coletores período diurno

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial

Salário Normal h 120,00 R$ 8,32 R$ 998,18

Adicional Insalubridade % 40% R$ 998,18 R$ 399,27

Total efetivo Homem 2 R$ 1.397,45 R$ 2.794,91

R$ 3.531,82

2 -Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual EPI'S

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial

Jaqueta unid. 3 R$ 88,00 R$ 21,91

Calça unid. 6 R$ 55,00 R$ 27,39

Camiseta unid. 3 R$ 34,00 R$ 8,47

Boné unid. 3 R$ 15,00 R$ 3,74

Luva unid. 3 R$ 13,00 R$ 39,00

Bermuda unid. 3 R$ 27,00 R$ 6,72

Meias unid. 6 R$ 8,00 R$ 3,98

Capa de chuva unid. 2 R$ 28,00 R$ 1,54

Protetor Auricular unid 3 R$ 2,50 R$ 0,62

Colete refletivo unid 3 R$ 20,00 R$ 4,98

Protetor Solar unid 6 R$ 20,42 R$ 10,17

0culos lentes escuras unid 3 R$ 4,50 R$ 1,12

Calçado unid. 3 R$ 45,00 R$ 11,21

sub total R$ 140,84

R$ 140,84

3 - Equipamentos

3.1 - Veículos Coletores

3.1.1 - Depreciação

Discriminação Unidade Peço Unitatio Preço  Total R$ A DEPRECIAR

Custo do Chassis 1 175.000,00R$          R$ 175.000,00

Custo Compactadores 1 90.000,00R$            R$ 90.000,00

    * Depreciação chassis(12 meses) 5,00% R$ 175.000,00 R$ 729,17

    * Depreciação compactador(12 meses) 5,00% R$ 90.000,00 R$ 375,00

Sub_Total

3.1.2 - Consumos

Discriminação Unidade Quantidade (l) Preço Unitátio Preço Parcial

Custo oléo diesel ate a cidade, volta e transporte 3,5 km/l 514,29 R$ 7,64 R$ 3.929,14

Custo oléo diesel (coleta) 2Km/ l 72,00 R$ 7,64 R$ 550,08

Manut. Mecâni./Eletri./Hidrau./oléo/filtros/lubr. E l imp. % 30% R$ 1.000,00 R$ 300,00

Sub_Total R$ 4.779,22

Discriminação Durabilidade/km Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial

Pneu 900x20 Borrachudo 40.000,00                    6 R$ 1.430,00 R$ 250,25

Sub_Total R$ 250,25

R$ 6.133,64

3.1.3 - IPVA/seguro

Discriminação Unidade Quantidade (l) Preço Unitátio Preço Parcial

IPVA % 30% R$ 6.000,00 R$ 150,00

3.2 Despesas com Destinação de Resíduos - Manutenção Central

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial

Aterro Sanitário Ton. 21,16 R$ 132,41 R$ 2.801,80

Sub_Total

R$ 2.951,80

R$ 12.758,10

4. Despesas 

4.1 Despesas Administrativas e Impostos

Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitátio Preço Parcial

Administração Central % 4,50% R$ 12.758,10 R$ 574,11

Seguros e garantias % 0,50% R$ 12.758,10 R$ 63,79

Riscos % 0,50% R$ 12.758,10 R$ 63,79

Despesas Financeiras % 1,00% R$ 12.758,10 R$ 127,58

Lucro % 8,00% R$ 12.758,10 R$ 1.020,65

PIS % 0,65% R$ 12.758,10 R$ 82,93

COFINS % 3,00% R$ 12.758,10 R$ 382,74

ISS % 3,00% R$ 12.758,10 R$ 382,74

Sub_Total % 21,15% R$ 12.758,10 R$ 2.698,34

R$ 2.698,34

R$ 15.456,43

Vitória das Missões, RS, 11 de agosto de 2022

CUSTO TOTAL MENSAL

1.104,17R$                                                                                                                                               

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MENSAIS 

Sub-Total

BDI

CUSTO MENSAL DE UNIFORMES (R$/MÊS)

CUSTO MENSAL DE MÃO-DE- OBRA (R$/MÊS)

CUSTO MENSAL DE EQUIPAMENTOS (R$/MÊS)

COLETA DE LIXO DOMICILIAR - VITÓRIA DAS MISSÕES/RS

CUSTO MENSAL DE EQUIPAMENTOS (R$/MÊS)

R$ 2.801,80
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Anexo III 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A Contratação de empresa 
para prestação de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos domiciliares 
na área urbana do Município de Vitória das Missões-RS.  
Contrato nº XX/2022. 
 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pavimentação, 
as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 94.449.030/0001-23, estabelecido na Avenida Sete Povos, n° 2033, na cidade de Vitória 
das Missões (RS), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Cornélio Luís Grimm, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº727.021.760-20, residente e domiciliado no 
Município de Vitória das Missões (RS), doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a ............................................................, inscrita no CNPJ 
sob o n° ___.____.____/____-___, estabelecida na Rua .............................., nº. ........, Bairro 
..........................no Município de ..............................................., neste ato representada pelo 
Sr. ............................................................., portador do RG nº. ...................., inscrito no CPF 
sob o n° ___.____.____/____-___, residente e domiciliado no Município de 
......................................., a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com 
a Tomada de Preços n° 7/2022, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 
 

DO OBJETO: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga, na forma do estabelecido no Edital de 
Tomada de Preços nº 7/2022 e seus anexos, bem como de acordo com a proposta 
apresentada, a executar em regime de empreitada global, para Contratação de empresa para 
prestação de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos domiciliares na 
área urbana do Município de Vitória das Missões-RS, nos termos do memorial descritivo, 
da planilha de orçamento global e do Edital de Tomada de Preços nº 7/2022. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá à CONTRATADA: 

I  -  Executar os serviços em conformidade com o memorial descritivo, anexo ao Edital; 

II - Obriga-se a cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

III - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, 

em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

IV - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção; 
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V - Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características dos 

serviços, bem como a observação às normas técnicas; 

VI - Responder por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento 

do Contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados 

ao CONTRATANTE ou terceiros; 

VII - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

VIII - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens a terceiros; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Caberá ao CONTRATANTE: 
 
I- Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contratado; 

II- Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 

III- Receber os serviços. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações, 

rejeitá-lo-á no todo ou em parte.  

IV- Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos na cláusula Quinta do presente contrato; 

DA FISCALIZAÇÃO: 

 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE reserva o direito de exercer o controle do 
desdobramento do serviço através de seu consultor especializado, no caso o Engenheiro Civil 
do Município, o Sr. MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA, conforme prescrito no item 11.1 do 
Edital de Licitação. 
 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

 
CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA se obriga a executar o serviço, objeto deste contrato, 
pelo valor mensal de R$ .................... (............................................), conforme planilha de 
orçamento global apresentada, totalizando um valor anual de  R$ ........................... 
(.......................). 
 
a)  No valor acima estão incluídas todas e quaisquer despesas com material, mão de obra, 
fretes, seguros, impostos, Previdência Social e qualquer outro encargo que incida ou venha a 
incidir sobre o serviço, até a sua entrega final à Administração Municipal. 
 
b) A CONTRATADA deverá emitir e apresentar à contratante, fatura em uma (01) via, da qual 
constem discriminadamente todos os serviços executados. 
 
c) O pagamento será concretizado na moeda vigente no País. 
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d) O preço cotado poderá ser reajustado, após 12(doze) meses de vigência do contrato 
celebrado, pela variação positiva do IGPM ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
 

DO PRAZO: 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo com Art. 57, II da 
Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA assume inteira e expressa responsabilidade pelas 
obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 
 

DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 
CLÁUSULA NONA –- O inadimplemento de qualquer das obrigações avençadas ensejará a 
rescisão deste contrato com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos 
em lei. 
 
a) Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles referidos nos incisos I a XIII do art. 
78 da lei 8.666/93. 
 
b) A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93, poderá 
rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I, XII e XVII do 
art. 78 da Lei referida sem que assista à CONTRATADA indenização de qualquer espécie, 
excetuada a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo retro citado. 
 

DAS PENALIDADES: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – As penalidades aplicáveis ao proponente vencedor serão regidas pelo 
disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, com destaque para o seguinte: 
 
a) Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais 

sejam, recolhimento do INSS, FGTS, ISS; 

b) Multa de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso no início da obra ou 

serviço, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
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c) Multa de 2% (dois por cento),  no caso de entrega dos serviços em desacordo com o 

contratado, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, às suas expensas, tal defeito, 

neste caso a multa será calculada sobre o valor da parte do serviço em desacordo; 

d) Multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

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

prazo de 06 ( seis) mês (es); 

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

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

prazo de 12 (doze) mês (es); 

f) Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, 

será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) ano(s). 

g) As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, exceto na alínea “c”. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As partes contratantes se declaram ainda cientes e 
conformes com todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei n.º 
8.666/93 com suas alterações, bem como todas aquelas contidas no Edital de Licitação, ainda 
que não estejam expressamente transcritas nesse documento. 
 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes desta contratação serão através 
da seguinte Dotação Orçamentária: 

 09 09.004 Destinação de 

Resíduos 

339039000000 1591 

 

DO FORO: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo (RS) para 
solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, 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 3 
(três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também 
assinam, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 
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Vitória das Missões (RS), 16 de agosto de 2022. 
 
 
 

______________________ 
CORNÉLIO LUIS GRIMM, 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

_______________________ 
(EMPRESA VENCEDORA) 

CONTRATADA 
 

_______________________ 
AMÉRICO JUNIOR DORNELES DA SILVA 

Procurador Jurídico, 
OAB/RS 66.795 

 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome:____________________________ Nome:______________________________ 
CPF:   _________________________     CPF:   _____________________________  
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ANEXO IV 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 
 

Tomada de Preços Nº 7/2022 
 
............................................................ (Nome da Empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 
___.____.____/____-___, com sede na ................................................................. (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. 
(a).................................................., infra-assinados, portador (a) do RG nº ......................., 
inscrito no CPF sob o nº ____.____.____/___, para os fins de habilitação na Tomada de Preço 
nº 7/2022, DECLARA para fins no disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz? 
Sim(    ). 
(Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima). 
 
 
 

..........................................,................de.......................de 2022. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
(DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO ENVELOPE Nº 2) 

 
 
 
 
 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº 
___________________________, sediada na (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr.(a) .................................................. infra-assinado, portador (a) da 
CI nº .......... e do CPF nº......................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

(local), ........ de ......................................... de ......... 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 
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ANEXO VI 
 
 

(MODELO) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação Permanente 
 
 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNP sob 
nº.................................................., estabelecida no endereço........................................, através 
de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

(local), ........ de ......................................... de ......... 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., 
declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 
 

(local), ........ de ......................................... de ......... 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 
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Vitória das Missões (RS),16 de agosto de 2022. 
 
Exmo. Sr. 
CORNÉLIO LUÍS GRIMM, 
Prefeito Municipal  
Vitória das Missões-RS. 
 
 
Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório – Modalidade Tomada de Preço 
7/2022 – Contratação de empresa para prestar serviço de coleta, transporte e destino final de 
resíduos urbanos domiciliares. 
 

 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 
Pelo presente peço-lhe autorização para abrir Processo de Licitação, Modalidade 

Tomada de N° 7/2022, para Contratação de empresa para prestar serviço de coleta, transporte 
e destino final de resíduos urbanos domiciliares. A referida despesa se enquadrará nas 
dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Agricultura.  
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Aline Bedim, 
Chefe do Departamento de Compras. 

 
 
 

Autorizo a abrir o processo acima mencionado. 
 
 

Em 16/08/2022. 
 
 
 

CORNÉLIO LUÍS GRIMM, 
Prefeito Municipal. 

 


