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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Obras 

Processo Licitatório Nº ______/2019 

Concorrência Pública Nº 003/2019 

Julgamento: Menor Preço 

 

 

Edital de Concorrência Pública para a 

contratação de empresa prestadora de 

serviços de coleta e transporte dos resíduos 

sólidos, urbanos do Município de Restinga 

Sêca. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 11do mês de julho do ano de 2019, 

no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 34, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria nº 55/2018, com a finalidade de receber 

os envelopes de habilitação e propostas para contratação de empresa que preste serviço de coleta e 

transporte de resíduos sólidos, conforme edital. 

 

1. OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos urbanos do Município de Restinga Sêca (RS), em regime de empreitada por preço 

global/mensal, conforme projeto básico e planilha orçamentária, anexos deste edital. 

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

2.1. Das condições de participação: 

2.1.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada e credenciada no ramo do objeto desta licitação e que satisfaça as exigências 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

2.1.2. Está vedada a participação de empresas: 

a) declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 

b) sob processo de falência ou recuperação judicial; 

c) impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) reunidas em consórcio; 

e) enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

 

2.2. Apresentação dos envelopes: 

2.2.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de 

Licitações 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 se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2019 

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2019 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.3. 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 3 e 4 do presente edital. 

 

3. HABILITAÇÃO 

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

os seguintes documentos: 

 

3.1.1. 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; 

 

3.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

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

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

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

contratual; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos 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; 

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

 

3.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

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; 

 

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

a2) 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. 
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b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento; 

 

3.1.4.1. Além dos documentos elencados nas letras a e b do item 3.1.4, a empresa deve apresentar 

junto do balanço patrimonial um Memorial de Cálculo contendo declaração assinada pelo responsável 

legal e pelo contabilista responsável pela empresa, que demonstre a boa situação financeira, avaliada 

pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

                    LG =  ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1 

                              PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

                    SG = __________________       ATIVO TOTAL___________________   ≥ 1 

   PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

                     LC  =   ATIVO CIRCULANTE      ≥ 1 

                              PASSIVO CIRCULANTE 

 

Observação 1: Caso a empresa apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) inferiores a 1 (um), deverá comprovar ser dotada de capital social 

devidamente integralizado e de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

total estimado para a contratação (referente a 12 meses de vigência contratual). A comprovação será 

obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente 

registrado e pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no Art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Observação 2: Os documentos constantes dos itens 3.1.1 a 3.1.4 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. 

 

3.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, 

CREA/RS, em nome da empresa licitante e do(s) responsável(is) técnico(s), em vigor.  

 

a.1) Caso a licitante tenha a Certidão de Registro no CREA expedida por Conselhos de outras regiões 

cuja circunscrição não seja do Estado do Rio Grande do Sul, esta deverá possuir o visto do CREA/RS 

(Resoluções nº. 266/79 e 413/97-CONFEA) no momento da assinatura do contrato; 

 

b) Declaração, em vigor, emitida pela FEPAM em nome da licitante referente ao licenciamento para 

Coleta e Transporte de Resíduos Classe II; 

 

c) Documento comprobatório de que a empresa está registrada no Cadastro Técnico de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do IBAMA, nos termos do art. 17, 

inciso II, da Lei nº 6.938/81. 

 

d) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos 

envelopes, pelo menos um Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil ou Engenheiro de Fortificação 

ou Engenheiro Químico (conforme resolução nº 218 de 19/06/1973 do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, e Norma de Fiscalização Conjunta da Câmara de 
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Engenharia Civil e Química nº 001/2009 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA/RS). 

 

e) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, 

registrado no CREA, acompanhado do CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido também pelo 

CREA, tendo sido fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove possuir o 

referido profissional experiência na área de limpeza pública; 

 

f) Declaração com relação aos equipamentos disponibilizados para a execução do objeto da presente 

licitação, bem como a indicação e descrição do aparelhamento e pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, com a devida qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Os veículos deverão ser 

individualizados com marca, modelo, potência/capacidade, ano de fabricação, atendendo as exigências 

do edital e seus anexos. 

3.1.5.1. O atestado referido na letra “e” será relativo às parcelas de maior relevância e valor do objeto 

da licitação, quais sejam: Coleta e transporte normal domiciliar e comercial de resíduos sólidos 

urbanos executadas em caminhão compactador, correspondente a aproximadamente 50% dos 

quantitativos licitados; 

3.1.5.2. A comprovação de que os profissionais técnicos indicados pertencem ao quadro permanente 

da proponente, na data da entrega dos envelopes, deverá ser feita através da apresentação da carteira 

de trabalho, ou ficha de registro de empregado devidamente registrado na DRT, ou Contrato de 

Trabalho, ou ainda através de Contrato Social caso o profissional seja sócio ou proprietário da 

proponente. 

3.1.5.3. A licitante vencedora não poderá substituir o responsável técnico, salvo casos de força maior e 

mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, a indicação do novo 

profissional e de todos os documentos exigidos no certame, sendo que o novo responsável técnico 

deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior. 

 

3.1.6. OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 

o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

b) Declaração de idoneidade e que não há suspensão em contratar com a administração pública, 

modelo ANEXO V; 

c) Atestado de visita fornecido pela Secretaria de Obras, com prévio agendamento, com data anterior à 

data de abertura do certame; 

c.1)  O agendamento poderá ser realizado pelo telefone 55- 32611677 ou na Secretaria Municipal de 

Obras, situada na Avenida Júlio de Castilhos, nº1256, bairro centro, Restinga Sêca.  

 

3.2. 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. 

3.3. 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 e representante legal da empresa, informando que se enquadra como 

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

não apresentação desta declaração, ainda que a empresa esteja enquadrada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, acarretará no entendimento, por parte da Comissão de Licitações, 

de que a empresa está abrindo mão dos benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 
3.4. 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 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
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2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador e 

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

beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

3.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.3, 

que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 3.1.2 

deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 

sua regularidade em 2 (dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

3.6. 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. 

3.7. O prazo de que trata o item 3.5 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. 

3.8. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.5, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 11, sendo facultado à 

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

contrato, ou revogar a licitação. 

3.9. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante dos itens 3.1.1 a 3.1.4 

(letras a e b), poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Cadastral - CRC, desde que 

seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade
1
.  

OBS.: No caso do Certificado de Registro Cadastral válido, com algum dos documentos fiscais 

obrigatórios exigidos para o cadastro com o prazo de validade expirado, a licitante poderá anexá-lo 

como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

 

4. PROPOSTA 

4.1. O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 

empresa, mencionando o preço global mensal para a execução do serviço objeto desta licitação, 

onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra e despesas inclusive o BDI – 

Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, 

etc.); 

 

b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme ANEXO II deste edital. 

 

4.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 

dos envelopes. 

4.3. 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. 

4.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 

casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

5.1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, 

bem como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexequíveis. 

                                                 
1
 O Certificado de Registro Cadastral possui validade de 1 (um) ano a partir da data de emissão. 
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5.2. Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global ofertado e/ou valores unitários 

excedam o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste 

cômputo o BDI, conforme planilha de quantitativos e custos, ANEXO II deste edital. 

5.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

 

6. JULGAMENTO 

6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, 

levando em consideração o menor preço global mensal. 

6.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho
2
 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 dos serviços. 

 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

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

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 3.3 e 3.4, deste edital. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. 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. 

7.2. 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 3 (três) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 4 

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 3.3 e 3.4 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 anteriores. 

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

item 7.2 este edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

7.4. O disposto nos itens 7.2 a 7.3 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 3.3 e 3.4 deste edital) aplicando-se de imediato o item 7.5, se for 

o caso. 

                                                 
2
  O encargo previdenciário será calculado sobre o total da nota fiscal ou fatura, conforme as Leis Federais nº 

8.212/1991 e nº 10.666/2003 e a Instrução Normativa RFB nº 971/2009. 
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7.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º 

do art. 45
3
, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

8. RECURSOS 

8.1. 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. 

8.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitações, ao 

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

objeto do recurso. 

8.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações, deverão ser protocolados, dentro do 

prazo previsto no item 8.2, no Setor de Licitações durante o horário de expediente, que se inicia às 

08:00h e se encerra às 17:00h. 

8.4. 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 8.3. 

8.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto no item 8.3, ou 

enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 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 deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação. 

 

9. CONTRATO 

9.1. Prazos para assinatura do contrato: 

9.1.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 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 11 deste edital. 

9.1.2. 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. 

9.1.3. 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 10% do valor do contrato. 

 

9.2. Condições para assinatura do contrato: 
9.2.1. Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 

18, XII, Lei 12.708/2012; 

 

9.2.2.  Laudo técnico com ART por profissional habilitado, que ateste as condições de operação dos 

veículos e equipamentos da contratada (caminhão compactador e carreta para transporte); 

 

                                                 
3
  “No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo”. 
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9.2.3.   Comprovante de disponibilidade de veículo caminhão coletor compactador com no máximo 4 

(quatro) anos de fabricação; 

 

9.2.4.   Comprovante de Licenciamento Anual dos veículos que serão utilizados na execução dos 

serviços; 

 

9.2.5.   Envelope contendo login e senha de acesso a sistema de rastreamento integrado em tempo real, 

24 horas por dia, que forneça dados dos trajetos percorridos pelos veículos da contratada que serão 

utilizados na prestação dos serviços. 

 

9.2.6.  A comprovação da disponibilidade de posse e uso dos veículos informados na relação se dará 

através da apresentação de copia autenticada do DUT do veiculo em nome da empresa licitante ou 

através de contrato de locação devidamente registrado em cartório onde no contrato conste no mínimo 

as seguintes informações: 

9.2.6.1. Disponibilidade imediata para uso do veiculo. 

9.2.6.2. Prazo de duração do contrato por período mínimo igual ou superior ao prazo de contrato junto 

ao Município de Restinga Seca. 

9.2.6.3. Especificação do uso exclusivo e vinculação ao contrato do Município de Restinga Seca 

devido o fator de utilização do veiculo ser 100%. 

Observação 1: Ë vedado a vinculação de veiculo que já esteja vinculado e em uso em outro 

Município. 

 

9.2.7.  Comprovações da existência de laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT, 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional -PCMSO todos dentro de seus prazos de validade e devidamente assinados pelo 

responsável técnico pela Medicina do Trabalho. 

 

9.3. Vigência contratual 

9.3.1. O prazo de vigência do Termo de Contrato tem início na de ___/___/____e encerramento em 

____/____/____, podendo ser prorrogado a critério da contratante com anuência da contratada, de 

acordo com o Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

. 

9.4. Reajuste contratual 

9.4.1. O contrato a ser assinado poderá ser reajustado anualmente, conforme o artigo 40, inciso XI, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, a data do reajuste anual será definida pela data de apresentação das 

propostas no certame licitatório e de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado da 

Fundação Getúlio Vargas, IGP-M (FGV), ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

  

9.5. Garantia contratual 

9.5.1. No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das 

modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total do contrato (referente a 12 meses de vigência contratual). 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Iniciar a prestação de serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após a assinatura do contrato; 

10.2. Antecipar ou postergar por 1 (um) dia, o recolhimento do lixo, em caso de feriado; 

10.3. Alterar os dias e número de vezes do recolhimento do lixo, anteriormente ajustados, caso a 

Administração solicitar; 

10.4. Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem 

como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
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saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício 

com a Contratante; 

10.5. Efetuar o recolhimento do lixo antes e depois dos eventos oficiais do Município; 

10.6. A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus Operários uniformes e EPI’S, 

mantendo o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

10.7. Deverá disponibilizar 01 equipe de coleta que deve ser compostas por no mínimo 01 motorista e 

03 coletores, para a execução diária dos serviços de coleta, além do dimensionamento de pessoal 

descrito acima a empresa deverá manter em seu quadro a quantidade mínima de 01 motorista e 01 

coletor reserva de forma a manter o pleno atendimento aos casos de absenteísmo, afastamentos e 

cobertura de folgas e férias; 

 10.8. Apresentar a Administração Municipal Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

(MTR) a cada viagem ao destino final; 

10.9. Arcar com a impressão de 10.000 folhetos explicativos, anualmente, sobre os roteiros e horários, 

falando sobre seleção correta do lixo e educação ambiental, sendo o layout elaborado pela 

Administração; 

10.10. Deverá a contratada disponibilizar central de atendimento via telefone 0800 para reclamações 

e/ou sugestões, sendo o número divulgado nos veículos que prestarão o serviço de coleta no 

município; 

10.11. Manter um profissional registrado no CREA, durante toda execução do contrato, a fim de 

responsabilizar-se pelos serviços; 

10.12. Seguir o que determina a FEPAM, nos itens “Condições e Restrições” quanto às respectivas 

licenças do transbordo; 

10.13. A empresa deverá apresentar mensalmente relatório com as quantidades de lixo recolhida no 

município, acatando determinação da Administração quanto à pesagem para controle do município; 

10.14. Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da prestação dos serviços e 

ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

10.15. Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

10.16. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados 

pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar(em) a usá-los; 

10.17. Deverá prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação nos postos, nos regimes 

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

10.18. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras 

que por ventura venham a ser criadas por leis; 

10.19. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

10.20. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

10.21. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas 

na licitação; 

10.22. Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários 

e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

10.23. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto do contrato; 

10.24. Os veículos da contratada deverão possuir sistema de rastreamento integrado em tempo real a 

um servidor de informática na sede da Secretaria Municipal de Obras que forneça dados dos trajetos 

percorridos; 
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10.25. Deverá ser realizado o transporte de todos os resíduos coletados no Município de Restinga 

Sêca, até o destino final na Central de Tratamento de Resíduos da empresa CRVR localizada no 

distrito de Boca do Monte na cidade de Santa Maria, distante 72 quilômetros deste município; 

10.26. Os veículos que irão prestar o serviço de transporte deverão estar devidamente licenciados e 

cadastrados juntos a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental); 

10.27.  O veículo deve possuir as condições necessárias de segurança e trafegabilidade bem como 

estar munido dos respectivos MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos) para que possa efetuar a 

entrega dos resíduos juntos a empresa de Destinação Final CRVR; 

10.28. A empresa deverá realizar o transporte dos resíduos que deve ser feito diariamente e nos casos 

onde o caminhão encher durante o serviço de coleta, deverá se deslocar até o destino final para 

descarregar e retornar para reiniciar o serviço de coleta; 

10.29. O caminhão compactador deverá ter a capacidade mínima de 15 m³ com reservatório de 

armazenamento de chorume e mecanismo de rebatimento de containers; 

10.30. Os veículos não deverão ter ano superior a 5 (cinco) anos na data de inicio das atividades; 

10.31. Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão 

ter compartimento para guarda de ferramentas necessárias para a complementação dos serviços; 

10.32. Deverão ser pintadas, nas laterais e traseiras, faixa de advertência, com tinta fotoluminescente, 

com no mínimo 10 (dez)cm de espessura; 

10.33. Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência na cor âmbar, do tipo 

sinalizador visual rotativos (giroflex ou similar); 

10.34. O veículo coletor deverá ter caixa com materiais de Primeiros Socorros. Deverão ser reservados 

em ambas as laterais dos Equipamentos, um espaço de no mínimo 2m², para a veiculação de 

campanhas institucionais da Prefeitura, que poderão ser pintadas ou coladas. Neste espaço deverá 

necessariamente ser possível a inserção de um círculo com diâmetro de 1 metro; 

10.35. Nas laterais do veículo coletor deverá conter a inscrição número de telefone com ligação 

gratuita (0800), disponível para reclamações e pedidos da comunidade; 

10.36. A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de 

manutenção preventiva, e ou corretiva no tempo máximo de 04 (quatro) horas para que o trabalho não 

seja comprometido. 

10.37. O veículo em serviço carregará 02 vassouras e 02 pás para recolhimento de detritos que 

eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço. 

10.38. Deverão ser disponibilizados 40 Contêineres em polietilenos com capacidade mínima de 750 

litros. Os contêineres deverão ser entregues ao município e instalados nos locais a serem indicados 

pela Secretaria de Obras, respeitando sempre a colocação em locais que não dificultem a 

trafegabilidade do trânsito de pessoas e veículos; 

 10.39. Os contêineres deverão possuir tampas de proteção de forma a não permitir que os resíduos 

depositados internamente tenham contado com as intempéries do tempo e deverão ser limpos e 

higienizados periodicamente de forma a evitar acúmulo de resíduos na parte interna. O remanejamento 

ou substituição dos contêineres deverão ser executados pela Contratada sempre que solicitado pela 

Fiscalização da Contratante num prazo máximo de 48 horas; 

10.40. A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público;  

10.41. A empresa licitante não deverá transferir a terceiros as obrigações decorrentes do contrato; 

10.42. Manter a fiscalização da Prefeitura atualizada quanto à frota utilizada na execução dos serviços, 

informando placas, prefixos e setores de cada veículo; 

10.43. Deverá atender todas as solicitações da fiscalização da Prefeitura de fornecimento de 

informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à 

gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

10.43. Deverá sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização 

da Prefeitura; 
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10.44. Deverá executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, sem gritarias por parte dos 

funcionários e com urbanidade para com a população;  

10.45. Deverá substituir qualquer componente da equipe, que a critério da fiscalização da Prefeitura, 

apresentar comportamento inadequado ao trabalho executado junto à população, ainda que o mesmo 

não possa ser demitido; 

10.46. Deverá retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo que, por falha 

mecânica, estiver impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização da Prefeitura 

deverá ser comunicada da ocorrência;  

10.47. Deverá descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos nos 

locais indicados pela Prefeitura, dentro dos aterros sanitários e estações de transbordo, onde for 

efetuada a descarga de resíduos;  

10.48. Lavar diariamente os veículos e equipamentos em serviço; 

10.49. Fornecer telefones celulares aos supervisores, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução;  

10.50. Transitar com os veículos buscando sempre a facilitação da ultrapassagem;  

10.51. Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais e 

qualquer espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas 

festivas;  

10.52. Promover treinamento adicional e reciclagem periódica aos seus motoristas em prática de 

direção defensiva e transporte de cargas perigosas por profissional habilitado, com emissão de 

certificado; 

 10.53. A contratada deverá cumprir todas as disposições legais e pertinentes à segurança do trabalho 

as quais estão sujeitos contratos de trabalhos regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal 

enquadrar-se nesta situação;  

10.54. A contratada deverá indicar funcionário encarregado para o recebimento de reclamações e 

telefone para contato com a fiscalização do município. 

 

10.2. Compete à Contratante: 

10.2.1. Fiscalizar a prestação dos serviços e o cumprimento das cláusulas contratuais; 

10.2.2. Efetuar o pagamento nas datas aprazadas; 

 

11. PENALIDADES 

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

11.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

11.4. Serão aplicadas as penalidades: 

11.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa 

vencedora; 

11.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame 

por qualquer licitante; 

11.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

11.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro 

do prazo estabelecido pelo Município; 
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11.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

11.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução 

do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 

11.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s); 

11.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente. 

11.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre 

que se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

11.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 11.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

11.7. Para os casos previstos nos subitem 11.4.7 e 11.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 

11.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

11.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 

quando for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

11.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

11.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

11.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos temos da legislação. 

11.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 

defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

11.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

11.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

11.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao contrato. 

11.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a 

partir da publicação. 

11.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 11.14.1 

somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da 

convocação para assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.     

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado de forma mensal, ocorrendo no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

do recebimento da fatura, aprovada pela secretaria responsável pela contratação e pela execução 

contratual. 

12.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 

12.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 

juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
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12.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

12.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do edital de concorrência pública e do número do contrato assinado, a fim de 

acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 

Fonte Reduzido Bloqueio 

R$ 

18 452 0038 2 2216  2126 339039 01 35505 728.659,92 

 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. 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 Licitações no Setor de Compras 

e Licitação, durante o horário de expediente, que se inicia das 08:00h as 12:00 e das 13:30 as 17:00h. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou 

enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. 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. 

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

quaisquer outros documentos. 

15.3. Os documentos exigidos neste edital deverão 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. 

15.4. 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 3.2 desse 

edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

15.5. 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, a e b, 

da Lei n° 8.666/1993). 

15.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à licitação 

os participantes retardatários. 

15.7. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: ANEXO I – Projeto 
Básico; ANEXO II – Planilha de Composição de custos mensais; ANEXO III – Mapa 
das regiões de coleta urbana do município; ANEXO IV – Modelo de Declaração de 
Idoneidade; ANEXO V – Modelo de Declaração do menor; ANEXO VI – Modelo de 
Declaração de enquadramento nos benefícios da LC 123/2006; ANEXO VII -  
Modelo de declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 
atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012; ANEXO VIII – 
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Justificativa da exigência dos atestados de capacidade técnico operacional e profissional;  ANEXO IX 
– Minuta de Contrato. 
15.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a sessão. 

15.9. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 12h, e das 13h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, na Secretaria Municipal de 

Planejamento, sala 14, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, onde poderão ser obtidas cópias do edital 

e seus anexos ou pelo fone nº (55) 3261-3200. 

15.10. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da 

Comarca de Restinga Sêca. 

 

 

Restinga Seca, 06 de junho de 2019. 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

Este edital e seus anexos foram examinados 

e estão de acordo com a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS – 70.896 
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ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 

E PROJETO BÁSICO 

 

 As especificações técnicas deste Projeto Básico visam estabelecer parâmetros que permitam 

auxiliar as empresas licitantes a participar deste processo licitatório. 

 Os planos de trabalho e a elaboração deste projeto foram desenvolvidos pela Secretaria de Obras 

da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca/RS que buscou embasamento na cartilha ''Orientação 

Técnica Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares'' do Tribunal de Contas do Estado - TCE 

para definir as exigências técnicas e operacionais para a execução dos serviços de coleta e transporte 

de resíduos até aterro licenciado. 

 

1. Serviços a serem realizados 
1.1 A área abrangida para execução dos serviços objeto deste Edital será todas as vias e 

logradouros públicos inseridos no perímetro urbano e as regiões rurais determinadas pela 

Administração do município de Restinga Sêca/RS. 

1.2 O presente Edital compreenderá a realização de serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais, no Município de Restinga Sêca, 

compreendendo área, todo o seu perímetro urbano, cuja média de toneladas/dia de resíduos 

domésticos é de 8,7 toneladas. 

2. Definição dos Serviços: 
2.1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais: Para efeito do presente objeto de 

licitação, a coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais (exceto lixo 

reciclável), de todos e quaisquer resíduos ou detritos regularmente ou esporadicamente nas vias e 

logradouros públicos, originários de estabelecimento públicos, institucionais, de prestação de serviços, 

comerciais, residenciais e de feiras livres no Município, desde que acondicionadas em recipientes, com 

volume de até 100 (cem) litros cada por estabelecimento. 

3. Execução dos serviços: 
3.1. Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (exceto lixo reciclável) 

3.1.1. Definição do serviço 

 O objeto deste projeto básico compreende a execução dos serviços de recolhimento em todos 

os imóveis residenciais ou não dentro do Município de Restinga Sêca e transporte até o destino final 

indicado pelo Município.  

 

3.1.2. Local de serviço 

 A coleta dos resíduos sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais (exceto lixo 

reciclável), será efetuada em todas as vias públicas do Município de Restinga Sêca, inclusive aquelas 

onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas de 

bairros, becos ou vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a 

ser determinado pela fiscalização de Prefeitura de Restinga Sêca. Serão também beneficiadas com o 

serviço quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do contrato. 

3.1.3. Frequências, horários e roteiros 

 A coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada de acordo com as modalidades 

de frequência definidas a seguir, que serão adotadas conforme a região da cidade: 

Frequência: Os serviços serão executados diariamente, de segunda-feira a sábado inclusive em 

feriados. 

Nos feriados oficiais, a coleta diurna deverá iniciar uma hora após o horário definido abaixo, sendo 

admissível que termine uma hora após. 

Horário: O início da coleta deverá ser no horário compreendido entre 08:00 horas, e o término no 

máximo até as 18:00 horas, nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. 
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Roteiro Zona Urbana: O Roteiro na zona Urbana será dividido em 3 itinerários, classificados como 

regiões 1, 2 e 3 com sua respectiva descrição abaixo. 

- Região 1 (centro): Este roteiro compreende a coleta em toda a extensão da  Av. Júlio de Castilhos 

tendo seu recolhimento feito de forma diária de segunda a sábado. 

- Região 2 (leste): Este roteiro compreende a coleta nos bairros e ruas localizados ao leste da Av Júlio 

de Castilhos (Av. Aberto Pasqualini, Rua Francisco Giuliani, Rua Nossa Senhora do Calvário, Av. 

Eugênio Gentil Müller e todas suas transversais; e ainda região da Sulmix, Vila Felin, Loteamento 

Iberê Camargo, Loteamento Bela Vista, Centro de Eventos, Cotrisel) com o recolhimento devendo ser 

feito nas segundas, quartas e sextas feiras.  

- Região 3 (oeste): Este roteiro compreende a coleta nos bairros e ruas localizados ao lado direito da 

Av Julio de Castilhos (Rua Ernesto Friedrich, Rua Augusto Rossi Rua Borges de Medeirtos, Rua 

Alberto Pasqualini, Rua Reinaldo Prade, Rua 25 de Março, Rua Cícero Meier, Rua 25 de Julho, Rua 

José Burmann, Rua Luiz Vieira da Cunha Rua Alfredo Rohde, Rua Otto Homrich, Rua Cel Horácio 

Borges e todas suas tranversais; e ainda região da Vila São, Distrito Industrial, Agrovila e Vila 

Pelizaro) com o recolhimento devendo ser feito nas terças, quintas e sábados. 

 

 Na zona urbana deverá haver recolhimento de toda espécie de lixo não reciclável. O lixo 

reciclável será coletado pela Prefeitura Municipal, tanto na zona urbana, quanto rural, estes resíduos 

são destinados ao centro de triagem localizado Dionízio Glicério Foletto, nº 115, Vila Felin. 

 Fica sob a responsabilidade da empresa contratada a coleta dos resíduos não aproveitáveis pela 

central de triagem, devendo seu recolhimento ser feito 3 vezes por semana juntamente com a ''Região 

Leste,  nas terças, quintas e sábados. 

 

Roteiro: A coleta se dará, conforme a região da cidade, Balneário das Tunas e Recanto Maestro, sendo 

que abaixo estão definidos os horários e trabalhos. 

-Região 4 - Balneário das Tunas: Nesta região a coleta deverá ser com a frequência de 1 vez por 

semana nas segundas, nos meses de baixa temporada entre Abril e Novembro e com a frequência de 3 

vezes por semana nas segundas, quartas e sextas, nos períodos de alta temporada entre Dezembro e 

Março. 

-Região 5 - Recanto do Maestro: Nesta região contempla a coleta de todos resíduos às margens da 

RSC 287 entre o trevo de acesso a Restinga Seca, até a divisa com Santa Maria, bem como às margens 

da ERS 149, até a Localidade do Recanto Maestro (inclusive). 

 As frequências e horários de coleta poderão ser modificadas no período de vigência do 

contrato, podendo ser alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou podendo ser 

alterados os turnos e/ou assegurado o balanceamento do número de veículos nas modalidades de 

frequência alternadas. Toda e qualquer alteração somente será permitida mediante autorização da 

Secretaria de Obras do Município. 

 Durante os eventos do Município, a empresa vencedora deverá também efetuar o recolhimento 

do lixo, conforme a necessidade. 

 O trajeto da coleta corresponde a uma média de 2.670 quilômetros por mês, distribuídos da 

seguinte forma: 

Local Abril a 

Novembro 

Km/mês  Dezembro a 

Março 

Km/mês 

Zona Urbana (Coleta 

Normal) 

(Regiões 1,2,3) 

26 vezes por mês 1.690 26 vezes por mês 1.690 

Recanto Maestro / RSC 287 8 vezes por mês 780 8 vezes por mês 780 

Balneário das Tunas 

(Região 4) 
4 vezes por mês 120 12 vezes por mês 360 

TOTAL COLETA 8 Meses/ Ano 2590 4 Meses / Ano 2830 
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3.1.4. Metodologia de Trabalho 

 A coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais será realizada com 

a utilização de caminhão compactador de resíduos, com capacidade mínima de 15 m³ de resíduos. 

Estes equipamentos deverão ser estanques de forma a evitar o derramamento de líquidos nas vias 

públicas. 

As equipes de coleta serão compostas de forma a executar o serviço de acordo com a frequência e 

horários estipulados. 

O numero de zonas ou setores poderá vir a sofrer variações no decorrer do contrato, conforme 

alterações na quantidade de lixo coletado. 

 Também, no caso de ultrapassagem continuada, por longos períodos, do horário limite para o 

fim da coleta, a fiscalização da Prefeitura poderá solicitar o aumento de equipes, com o objeto de 

adequação dos serviços aos horários determinados. 

 Os serviços de coleta deverão ser executados obedecendo a circuitos planejados adequados ao 

sistema viário e sua legislação de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada 

domicilio e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos. 

 Os circuitos (roteiros de coleta) deverão desenvolver-se dentro dos limites de zona de coleta, e 

cada um dos circuitos corresponderá à a atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta. 

 A não possibilidade de atendimento aos roteiros deferidos, seja por obras nas vias públicas, 

alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada á fiscalização da Prefeitura no 

momento da constatação da ocorrência, de forma que esta fiscalização possa orientar a contratada 

quanto à alternativa a ser seguida. 

 Em qualquer circunstancia deverá ser assegurada a coleta de lixo e todos os imóveis do setor. 

 Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em 

marcha reduzida, realizando coleta pelo método direto, ou seja, porta a porta. 

 O circuito deverá ser completamente executado pelo veículo coletor dentro do horário 

estabelecido para o turno, completando quantas cargas que forem necessárias para tal. 

 Nas vias de grande fluxo de veículos, ou canteiros centrais a coleta deverá ser feita em etapas 

distintas para cada das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos coletores a todo o momento. 

 Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, 

atendendo as seguintes condições: 

 

I. Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador; 

II. Disposto na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam a distancia 

superior a 5m do alinhamento do terreno, e o acesso até os mesmos esteja seguro e 

desobstruído; 

III. Disposto em lixeiras abertas e ventiladas, localizadas em qualquer um dos locais citados 

anteriormente; 

IV. Acondicionados em sacos plásticos com capacidade de até 100 litros em zonas de coleta 

diária; 

V. Resíduos soltos que tenham sido depositados no passeio público pela ação de catadores ou 

animais sobre o material disposto para a coleta; 

VI. Resíduos sólidos domiciliares com forma ou volume que não permitam que os mesmos 

possam ser devidamente acondicionados. 

 Não será permitido que os detritos que eventualmente venham a cair dos seus sacos plásticos 

ou recipientes, durante a execução do serviço, permaneçam na via pública, devendo ser recolhidos 

imediatamente. 

 Quando não houver sido concluída a coleta do setor, o veículo deverá deslocar-se até o destino 

Final na cidade de Santa Maria efetuar a descarga e retornar a coleta exatamente do ponto onde parou 

quando da lotação da carga onde ao final do percurso efetuar novamente a descarga de forma a evitar 

que permaneçam resíduos dentro do caminhão. 
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 O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do 

compartimento de carga de veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de diversos 

imóveis de um único ponto, para posterior carregamento. 

 Nas vias locais onde não houver possibilidade de acesso para o veículo coletor, o mesmo 

deverá permanecer estacionado o mais próximo possível para que os coletores façam o recolhimento 

manual até o veículo. 

 

3.2 Do Transporte  

 Este serviço consiste no transporte de todos os resíduos coletados no Município de Restinga 

Sêca, até o destino final na Central de Tratamento de Resíduos da empresa CRVR localizada no 

distrito de Boca do Monte na cidade de Santa Maria, distante 72 quilômetros deste município. 

 Os veículos que irão prestar o serviço de transporte deverão estar devidamente licenciados e 

cadastrados juntos a ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) e a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental). 

 O veiculo deve possuir as condições necessárias de segurança e trafegabilidade bem como 

estar munido dos respectivos MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos) para que possa efetuar a 

entrega dos resíduos juntos a empresa de Destinação Final CRVR. 

 O transporte dos resíduos deve ser feito diariamente e nos casos onde o caminhão encher 

durante o serviço de coleta, deverá se deslocar ate o destino final para descarregar e retornar para 

reiniciar o serviço de coleta. 

 

4. Disposições Gerais Sobre os Serviços: 

4.1 Estrutura de Pessoal 

 Para execução integral dos serviços de coleta a Contratada deverá disponibilizar 01 equipe de 

coleta que deve ser compostas por no mínimo 01 motorista e 03 coletores,  para a execução diária dos 

serviços de coleta.  

           Além do dimensionamento de pessoal descrito acima a empresa deverá manter em seu quadro a 

quantidade mínima de 01 motorista e 01 coletor reserva de forma a manter o pleno atendimento aos 

casos de absenteísmo, afastamentos e cobertura de folgas e ferias.   

 A equipe de coleta deverá ser constituída preferencialmente de pessoas do próprio Município 

de Restinga Sêca. 

 Os colaboradores que estiverem em trabalhando além de executar corretamente as atividades 

de coleta deverão ser atenciosos, educados no tratamento dado a população, bem como zelar pelos 

bens públicos. 

 O Município se reserva o direito de exigir dispensa e substituição de todo o empregado cuja 

conduta estiver sendo prejudicial ao serviço, tal substituição deverá ser providenciada no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 Neste caso, se tal dispensa der origem a ação judicial, o Município não terá, em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 

 

4.2 Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's). 

I. A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus Operários uniformes e EPI’S, 

tais como: 

a) Camiseta em malha de algodão; 

b) Jaquetas com reflexivos; 

c) Calças; 

d) Bermudas; 

e) Bonés; 

f) Botinas de Segurança com palmilhas de aço; 

g) Meias de algodão de cano alto; 

h) Luvas de proteção; 
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i) Capas de chuva; 

j) Colete refletivo; 

k) Protetor Solar FPS 30. 

 Os uniformes deverão ser de boa qualidade, respeitar as normas do INMETRO, 

atender as especificações da NBR 15.292 (norma para vestuário de alta visibilidade) bem 

como possuir cores claras e bem visíveis à noite, alem de que as jaquetas e camisetas deverão 

constar o nome da empresa e o letreiro “A Serviço da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca”. 

Equipamentos 
  Para a prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos a Contratada deverá dispor no 

mínimo dos equipamentos listados e descritos abaixo. 

 

I. Caminhão compactador com capacidade mínima de 15 m³ com reservatório de 

armazenamento de chorume e mecanismo de rebatimento de containers. 

II. Os veículos não deverão ter ano superior a 5 anos na data de inicio das atividades; 

III. Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão 

ter compartimento para guarda de ferramentas necessárias para a complementação dos 

serviços; 

IV. Deverão ser pintadas, nas laterais e traseiras, faixa de advertência, com tinta fotoluminescente, 

com no mínimo 10cm de espessura; 

V. Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência na cor âmbar, do tipo 

sinalizador visual rotativos (giroflex ou similar); 

VI. O veículo coletor deverá ter caixa com materiais de Primeiros Socorros. Deverão ser 

reservados em ambas as laterais dos Equipamentos, um espaço de no mínimo 2m², para a 

veiculação de campanhas institucionais da Prefeitura, que poderão ser pintadas ou coladas. 

Neste espaço deverá necessariamente ser possível a inserção de um círculo com diâmetro de 1 

metro; 

VII. Nas laterais do veículo coletor deverá conter a inscrição número de telefone com ligação 

gratuita (0800), disponível para reclamações e pedidos da comunidade; 

VIII. A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de 

manutenção preventiva, e ou corretiva no tempo máximo de 04 (quatro) horas para que o 

trabalho não seja comprometido. 

IX. O veículo coletor deverá possuir sistema de rastreamento integrado em tempo real, 24 horas 

por dia, que forneça dados dos trajetos percorridos, que seja capaz de gerar relatórios de datas 

retroativas ou atuais, fornecendo no mínimo os seguintes dados: 

a) Identificação do veículo; 

b) Trajeto percorrido; 

c) Velocidade; 

d) Situação do veículo (ligado ou desligado); 

e) Coordenadas geográficas da posição do veículo. 

 

Ferramentas: 

 O veículo em serviço carregará 02 vassouras e 02 pás para recolhimento de detritos que 

eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço. 

 A responsabilidade pela manutenção, higienização e obrigatoriedade de uso destes materiais 

será da contratada. 

 A contratada deverá indicar funcionário encarregado para o recebimento de reclamações e 

telefone para contato com a fiscalização do município. 

 

Containeres: 

 São recipientes destinados a armazenar os resíduos sólidos domiciliares, sua eficácia se deve 

ao otimizar o sistema de coletas pois seu rebatimento é mecanizado, bem como propicia maior 
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segurança ao meio ambiente de forma a evitar a proliferação de vetores. Deverão ser disponibilizados 

40 Containeres em polietilenos com capacidade mínima de 750 litros. Os containeres deverão ser 

entregues ao município e instalados nos locais a serem indicados pela Secretaria de Obras, respeitando 

sempre a colocação em locais que não dificultem a trafegabilidade do transito de pessoas e veículos. 

           Os containeres deverão possuir tampas de proteção de forma a não permitir que os resíduos 

depositados internamente tenham contado com as intempéries do tempo. 

 Os Recipientes deverão ser limpos e higienizados periodicamente de forma a evitar acumulo 

de resíduos na parte interna. O remanejamento ou substituição dos containeres deverão ser 

executado pela Contratada sempre que solicitado pela Fiscalização da Contratante num prazo máximo 

de 48 horas, especial atenção deve ser dada aos primeiros meses de contrato, período este de adaptação 

ao novo sistema de coleta. 

 

Outras disposições 
I. Além das disposições contidas neste projeto básico, a empresa contratada estará sujeita às 

seguintes obrigações: 

a) Os veículos e equipamentos informados na relação de disponibilidade da empresa licitante 

deverão estar disponíveis para uso imediato bem como serem de uso exclusivo deste contrato, 

respeitando o fator de utilização do mesmo. 

b) Antes da assinatura do contrato de forma semestral e ou sempre que julgar necessário será 

efetuado uma vistoria previa pela contratante com objetivo de confirmar a quantidade, 

qualidade e conservação dos veículos e equipamentos estipulados em contrato. 

c) Havendo incorreção das informações prestadas, o licitante será desclassificado, estando ainda 

sujeito as penalidades previstas na legislação vigente. 

d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público; 

e) Não transferir a terceiros as obrigações decorrentes do contrato; 

f) Manter a fiscalização da Prefeitura atualizada quanto à frota utilizada na execução dos 

serviços, informando placas, prefixos e setores de cada veículo; 

g) Atender todas as solicitações da fiscalização da Prefeitura de fornecimento de informações e 

dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes a gestão de 

medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

h) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Prefeitura; 

i) Executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, sem gritarias por parte dos funcionários e 

com urbanidade para com a população; 

j) Substituir qualquer componente da equipe, que a critério da fiscalização da Prefeitura, 

apresentar comportamento inadequado ao trabalho executado junto à população, ainda que o 

mesmo não possa ser demitido; 

k) Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo que, por falha 

mecânica, estiver impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização da 

Prefeitura deverá ser comunicada da ocorrência; 

l) Descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos nos locais 

indicados pela Prefeitura, dentro dos aterros sanitários e estações de transbordo, onde for 

efetuada a descarga de resíduos; 

m) Lavar diariamente os veículos e equipamentos em serviço; 

n) Fornecer telefones celulares aos supervisores, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução; 

o) Transitar com os veículos buscando sempre a facilitação da ultrapassagem; 

p) Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais e 

qualquer espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas 

festivas; 
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q) Promover treinamento adicional e reciclagem periódica aos seus motoristas em prática de 

direção defensiva e transporte de cargas perigosas por profissional habilitado, com emissão de 

certificado; 

r) A contratada deverá apresentar Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia e apresentar a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica; 

s) A contratada deverá cumprir todas as disposições legais e pertinentes à segurança do trabalho 

as quais estão sujeitos contratos de trabalhos regidos pela CLT, independente do seu quadro 

de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

5. Fiscalização: 

A fiscalização do presente contrato caberá á Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Restinga 

Sêca. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito 

atendimento às cláusulas contratuais.  

Os funcionários da contratada deverão ser instruídos a atender as solicitações da fiscalização do 

serviço que terá poderes, inclusive, para analisar as atividades e exigir a substituição de qualquer 

equipe que julgar não estar cumprindo com as determinações contratuais, ou para fazer retornar o 

veículo para coletar ou limpar algum ponto onde eventualmente tenham ficado resíduos. 

 

6. Penalidades: 

O não cumprimento das obrigações deste projeto básico sujeitará a contratada às seguintes 

penalidades: 

a) Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, comprovadamente 

colocado antes da passagem do veículo coletor: multa de 1% do preço contratado, por 

economia não coletada; 

b) Por não executar corretamente o roteiro designado pela fiscalização da Prefeitura dentro do 

setor da coleta: multa de 5% a 50% do preço unitário do contrato, por roteiro não executado 

corretamente; 

c) Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste projeto básico: multa de 10% do 

preço unitário do contrato, por roteiro; 

d) Por terminar os serviços além dos horários determinados neste projeto básico: multa de 1% a 

10% do preço unitário do contrato, por hora de atraso, por roteiro; 

e) Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado neste projeto básico: 

multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de utilização; 

f) Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do 

serviço: multa de 1% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

g) Por não recolher todos os resíduos que estiverem corretamente dispostos para a coleta: multa 

de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por economia não coletada completamente; 

h) Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletados: multa de 1% a 

10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

i) Por não atender as orientações dos funcionários da Prefeitura Municipal nos procedimentos de 

descarga de resíduos: multa de 2% a 20% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

j) Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pela fiscalização da 

Prefeitura: multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

k) Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o recolhimento: 

multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

l) Por não dispor da reserva de operários e motoristas na quantidade definida neste projeto 

básico: multa de 1% a 20% do preço unitário do contrato, por turno e por dia; 

m) Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em execução: multa de 1% a 20% do 

preço unitário do contrato, por ocorrência, por turno e por dia; 



 

 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

 CNPJ n° 87.490.306/0001-51 
                                                                           Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 
 

 
 

22 

n) Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico: multa de 

1% a 3% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

o) Por não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e letreiros definidos neste 

projeto básico: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

p) Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção 

individual, conforme definido neste projeto básico: multa de 1%a  5% do preço unitário do 

contrato, por funcionário, por dia; 

q) Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem 

justificativa: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

r) Por não atender solicitação de informações da fiscalização da Prefeitura, dentro dos prazos 

estipulados: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

s) Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com o respeito com a 

população durante a execução dos serviços: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato 

por ocorrência; 

t) Por não atender pedido de substituição de funcionários dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do funcionário, por dia. 

u) Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o 

indicado pela fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por 

ocorrência; 

v) Por não lavar diariamente seus veículos coletores: multa de 1% a 2% do preço unitário do 

contrato, por veículo por dia; 

w) Por não manter seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento durante o 

horário de serviço da coleta: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

x) por não possibilitar a vistoria pelo sistema de rastreamento online dos veículos por mais de 48 

horas: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

y) por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre trânsito dos 

demais veículos: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

z) por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios 

atendidos pelo serviço: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

aa) por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante os horários 

de coleta e com as equipes prestadoras de serviço para a Prefeitura: multa de 1% a 2% do 

preço unitário do contrato, por ocorrência; 

bb) não atendimento às demais obrigações contratuais: multa de 1% a 5% do preço unitário do 

contrato, por irregularidade. 

Observação: A reincidência do não cumprimento de quaisquer obrigações determinados neste projeto 

básico sujeitará a contratada, a critério da fiscalização da Prefeitura, a multas de graduações mais 

elevadas ou a rescisão contratual. 

 

______________________________________________ 

LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

ENG. CIVIL – CREA/RS 91.615 

DIRETOR DE OBRAS 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA 

 
ANEXO II - Planilha de Custos 

 
      
1. Coleta de Resíduos Sólidos  

Planilha de Composição de Custos 

  
    

  

 Orçamento Sintético  

 Descrição do Item        
 Custo 

(R$/mês)  
 %  

 1. Mão-de-obra        19.234,06 31,68% 

 1.1. Coletor Turno Dia        10.463,95 17,23% 

 1.2. Motorista Turno do Dia        5.771,17 9,50% 

 1.3. Vale-refeição (diário)         2.448,94 4,03% 

 1.4. Auxílio Alimentação (mensal)         550,00 0,91% 

 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual    657,23 1,08% 

 3. Veículos e Equipamentos        26.571,38 43,76% 

 3.1. Veículo Coletor tipo  Compactador 15 m³        21.771,38 35,85% 

 3.1.1. Depreciação        2.039,28 3,36% 

 3.1.2. Remuneração do Capital        1.437,16 2,37% 

 3.1.3. Impostos e Seguros        513,66 0,85% 
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 3.1.4. Consumos        11.241,57 18,51% 

 3.1.5. Manutenção        4.746,36 7,82% 

 3.1.6. Pneus        1.793,35 2,95% 

 3.2. Containers        4.800,00 7,90% 

 4. Ferramentas e Materiais de Consumo        37,08 0,06% 

 5. Monitoramento da Frota        101,67 0,17% 

 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI        14.120,23 23,25% 

 PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA        60.721,66 100% 

      

      
 Quantitativos  

 
 Mão-de-obra   Quantidade  

 
 1.1. Coletor Turno Dia        3 

 
 1.2. Motorista Turno do Dia        1 

 
 Total de mão-de-obra (postos de trabalho)        4 

 
  

   
  

 
Veículos e Equipamentos  Quantidade  

 
 3.1. Veículo Coletor tipo Compactador 15 m³        1 

 

      

      
 Fator de utilização (FU)  100% 
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1. Mão-de-obra 
     

      
1.1. Coletor Turno Dia 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Piso da categoria mês 1            1.278,20  
            

1.278,20   

Horas Extras (100%) ref. A feriados no período hora 10,00                16,27  
               

162,68   

Horas Extras (50%) ref. a excedente de horas hora                  12,20                       -    
 

Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 
 

               33,94                  33,94  
 

Adicional de Insalubridade % 40            1.278,20  
               

511,28   

Soma 
   

            

1.986,10   

Encargos Sociais %            75,62             1.986,10  
            

1.501,89   

Total por Coletor 
   

            

3.487,98   

Total do Efetivo homem 3            3.487,98  
          

10.463,95   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

           

10.463,95  

      
1.2. Motorista Turno do Dia 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  
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Piso da categoria (1) mês 1            1.674,00  
            

1.674,00   

Salário mínimo nacional (2) mês 1              998,00    
 

Horas Extras (100%) ref. a feriados no período hora 64,00                18,26  
            

1.168,76   

Horas Extras (50%) ref. a excedente de horas hora 52,00                12,77    
 

Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 
 

             243,81  
               

243,81   

Base de cálculo da Insalubridade   1     
 

Adicional de Insalubridade % 20              998,00  
               

199,60   

Soma 
   

            

3.286,17   

Encargos Sociais %            75,62             3.286,17  
            

2.485,00   

Total por Motorista       
            

5.771,17   

 

 

Total do Efetivo 

homem 1            5.771,17  
            

5.771,17   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

             

5.771,17  

      
1.3. Vale-refeição (diário)  

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Coletor Turno Dia  - cfe Convenção unidade            78,00                 16,73  
            

1.304,94   
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Motorista Turno Dia - cfe Convenção unidade            26,00                 44,00  
            

1.144,00   

* Considerada semana = (52 semanas/ano) / (12 meses/ano) = 4,33 

semanas/mês = 4,33* 6 dias de coleta.    
             

2.448,94  

* 17,32 dias/mês = almoço (R$ 23,00) e 4,33 

dias/mês = janta (R$ 21,00).     
  

      
1.4. Auxílio Alimentação (mensal)  

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Coletor Turno Dia  - cfe Convenção unidade                          -    
 

Motorista Turno Dia - cfe Convenção unidade                  1               550,00  
               

550,00   

* Considerado custo Ticket aliment. R$ 140,00 (na Convenção R$ 146,00 descontado 

do empregado R$ 6,00 de co-particip.) + vale de R$ 410,00. 

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

                

550,00  

      

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês)         
           

19.234,06  

      
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 

    
      
2.1. Uniformes e EPIs para Coletor 

     
      

Discriminação Unidade 
Durabilidade 

(meses) 
 Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6                    150,00                  25,00  
 

 

 
unidade 4                      45,80                  11,45  
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Calça 

Camiseta unidade 4                      35,20                    8,80  
 

Boné unidade 6                      22,00                    3,67  
 

Botina de segurança c/ palmilha aço par 6                      75,50                  12,58  
 

Meia de algodão com cano alto par 4                        5,50                    1,38  
 

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6                      35,50                    5,92  
 

Colete reflexivo unidade 6                      45,00                    7,50  

 Luva de proteção par 2                      17,00                    8,50  
 

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 4                      25,00                    6,25  
 

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1                80,00                  80,00  
 

Total do Efetivo homem 3              171,04  
               

513,13   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

                

513,13  

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias 
     

      

Discriminação Unidade 
Durabilidade 

(meses) 
 Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6                    150,00                  25,00  
 

Calça unidade 6                      45,80                    7,63  
 

Camiseta unidade 4                      35,20                    8,80  
 

Botina de segurança c/ palmilha aço par 6                      75,50                  12,58  
 

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6                      35,50                    5,92  
 

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 6                      25,00                    4,17  
 

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1                80,00                  80,00  
 

Total do Efetivo homem 1              144,10  
               

144,10   
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 Fator de 

utilização  
                  1,00  

                

144,10  

      

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês)         
                

657,23  

      
 

 

3. Veículos e Equipamentos 
     

      
3.1. Veículo Coletor tipo Compactador 15 m³ 

     
      
 

 

3.1.1. Depreciação 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição do chassis unidade 1        243.443,00  
        

243.443,00   

Vida útil do chassis anos 10     
 

Idade do veículo anos 0     
 

Depreciação do chassis % 65,18        243.443,00  
        

158.676,15   

Depreciação mensal veículos coletores mês 120        158.676,15  
            

1.322,30   

Custo de aquisição do compactador unidade 1        132.000,00  
        

132.000,00   

Vida útil do compactador anos 10     
 

Idade do compactador anos 0     
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Depreciação do compactador % 65,18        132.000,00  
          

86.037,60   

Depreciação mensal do compactador mês 120          86.037,60  
               

716,98   

Total por veículo 
   

            

2.039,28   

Total da frota unidade 1            2.039,28  
            

2.039,28   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

             

2.039,28  

      
3.1.2. Remuneração do Capital 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo do chassis unidade 1 243.443,00 243.443,00 
 

Taxa de juros anual nominal % 6,5 
   

Valor do veículo proposto (V0) R$ 243.443,00 
   

 

 

Investimento médio total do chassis 

R$ 172.038,73 
   

Remuneração mensal de capital do chassis R$ 
 

931,88 931,88 
 

Custo do compactador unidade 1 132.000,00 132.000,00 
 

Taxa de juros anual nominal % 6,5 
   

 

 

Valor do compactador proposto (V0) 

R$ 132.000,00 
   

Investimento médio total do compactador R$     93.283,08      
 

Remuneração mensal de capital do compactador R$                505,28                 
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505,28  

Total por veículo 
   

            

1.437,16   

Total da frota unidade 1            1.437,16  
            

1.437,16   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

             

1.437,16  

      
3.1.3. Impostos e Seguros 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

IPVA unidade             1,00             2.434,43  
            

2.434,43   

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade             1,00               129,43  
               

129,43   

Seguro contra terceiros unidade             1,00             3.600,00  
            

3.600,00   

Impostos e seguros mensais mês 12            6.163,86  
               

513,66   

   

 Fator de 

utilização  
                  1,00  

                

513,66  

      
3.1.4. Consumos 

     

      
Quilometragem mensal 6.414 

    

      
Discriminação Unidade Consumo  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de óleo diesel / km rodado km/l 2,30                3,740    
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Custo mensal com óleo diesel 

km 6.414                1,626  
          

10.429,72   

Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 6,00                  8,50    
 

Custo mensal com óleo do motor km 6.414                0,051  
               

327,11   

Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,85                  9,50    
 

Custo mensal com óleo da transmissão km 6.414                0,008                  51,79  
 

Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 5,00                  9,50    
 

Custo mensal com óleo hidráulico km 6.414                0,048  
               

304,67   

Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 2,00                10,00    
 

Custo mensal com graxa km 6.414                0,020  
               

128,28   

Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 
 

               1,753    
 

     
           

11.241,57  

      
3.1.5. Manutenção 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado            6.414                   0,74  
            

4.746,36   

     
             

4.746,36  

      
3.1.6. Pneus 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  
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Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 uso misto unidade 6 1.580,00 9.480,00 
 

Número de recapagens por pneu unidade 1 
   

Custo de recapagem unidade 10,00 450,00 4.500,00 
 

Custo jg. compl. / km rodado km/jogo 50.000 13.980,00 0,28 
 

Custo mensal com pneus km 6.414 0,28 1.793,35 
 

     
             

1.793,35  

      
3.2. Containers 

 

 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Aluguel de containers de fibra ou de metal , com 

capacidade mínima de 1000 litros. 
unidade                40               120,00  

            

4.800,00   

     
             

4.800,00  

      

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês)       
           

26.571,38  

      
4. Ferramentas e Materiais de Consumo 

     
      
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Recipiente térmico para água (5L) unidade   1/12                25,00                    2,08  
 

Pá de Concha unidade   1/6                 25,00                    4,17  
 

Vassoura unidade   1/2                 20,00                  10,00  
 

Publicidade (adesivos equipamentos) cj   1/12              200,00                  16,67  
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Publicidade (adesivos veículos) cj   1/12                50,00                    4,17  
 

     

                  

37,08  

      

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês)       
                  

37,08  

      
5. Monitoramento da Frota 

     
      
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1 100,00 100,00 
 

Custo mensal com implantação mês 60 100,00 1,67 
 

Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1 100,00 100,00 
 

Custo mensal com manutenção mês 1 100,00 100,00 
 

   

Fator de 

utilização 
1,00 

                

101,67 

  

      

Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)       
                

101,67  

     
  

      
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS 

(R$/mês) 
      

           

46.601,42  

      
6. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 
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Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Benefícios e despesas indiretas %            30,30           46.601,42  
          

14.120,23   

     
           

14.120,23  

      

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês)         
           

14.120,23  

      

      

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês)         
           

60.721,66  

      
Observações importantes: 

 

 

 

     

1) O valor do salário mensal é o definido pelo básico da categoria, conforme Convenções Coletivas dos respectivos sindicatos; 



 

 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 
 CNPJ n° 87.490.306/0001-51 
                                                                           Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 
 

 
 

36 

2) Alimentação e refeição, bem como as obrigações trabalhistas dos coletores e motoristas foram determinadas de acordo com as disposições 

das Convenções Coletivas vigentes; 

3) Para os coletores foi observada a Convenção Coletiva 2019/2019 do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas de Asseio e  

Conservação e serviços terceirizados em asseio e conservação no RGS; e para o motorista foi observada a Convenção coletiva 2018/2019 

do sindicato dos trabalhadores e condutores de 

veículos rodoviários de SM e região. 

     4) A composição de encargos sociais segue os modelos do Tribunal de Contas do Estado do RS. 

 

5) O veículo que está sendo considerado para referência é veículo zero quilômetro. O valor considerado para o caminhão foi obtido na tabela  

FIPE, para o veículo caminhao ''truck'' FORD 

CARGO 2429. O valor do coletor é a média do valor 

praticado por empresas do ramo.           

6) O veículo e o compactador que realizará os serviços deverá ter capacidade mínima de 15 m3,  com no máximo 4 (quatro) anos de 

fabricação.   

A licitante deverá informar para o cálculo da 

depreciação a idade do veículo, marca e modelo (para 

conferência) e taxa de depreciação correspondente.           

10) Os valores considerados para itens de consumo e rodagem, inclusive o preço do óleo diesel comum é o praticado pelo Município  

11) Para o cálculo do BDI observar as referências mínimas e máximas constantes na "aba 4.BDI" da planilha de custos. 

12) As alíquotas utilizadas para ISS, PIS e COFINS, na planilha base, correspondem a uma empresa com tributação pelo lucro presumido. 

Cada licitante deverá utilizar as alíquotas de acordo com sua tributação, observada as orientações constantes do Edital. 

      
LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

     
ENG. CIVIL - CREA/RS 91.615 

     
DIRETOR DE OBRAS 

     
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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2. Composição dos Encargos Sociais  

Código Descrição Valor 

A1 INSS 20,00% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 

A6 Salário educação 2,50% 

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A SOMA GRUPO A 36,80% 

      

B1 Férias gozadas 1,83% 

B2 13º salário 8,33% 

B3 Licença Paternidade 0,06% 

B4 Faltas justificadas 0,82% 

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31% 

B6 Auxilio doença 1,66% 

B SOMA GRUPO B 13,01% 

      

C1 Aviso prévio indenizado 5,50% 

C2 Férias indenizadas  9,28% 

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,61% 

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,19% 

C5 Indenização adicional 0,42% 

C SOMA GRUPO C 19,00% 

      

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 4,79% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio 

indenizado 
2,02% 

D SOMA GRUPO D 6,81% 

  SOMA (A+B+C+D) 75,62% 
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CÁLCULO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS EMPREGADOS NO SETOR DE COLETA 

DE RSU 

   

   

 
3. CAGED 

 
Rio Grande do Sul  - Coleta de Resíduos Não-Perigosos - CNAE 38114 

 
Admissões 2097 

 
Desligamentos 2466 

 

Dispensados com justa causa 30 

 

Dispensados sem justa causa 1640 

 

Espontâneos 365 

 

Fim de contrato por prazo determinado 12 

 

Término de contrato 378 

 

Aposentados 0 

 

Mortos 23 

 

Transferência de saída 0 

  Indicadores   

 

Estoque recuperado início do Período 01-01-2019 5832 

 

Estoque recuperado final do Período 31-03-2019 -369 

 

Variação Emprego Absoluta de 01-03-2018 a 31-03-2019 -369 

 

    

 

Rotatividade 0,8353 

 

Demitidos s/ Justa Causa em relação ao Estoque Médio 0,6004 

 

Dias ano 360 

 

1/3 de férias (dias) 10 

 

Férias (dias) 30 

 

13º Salário (dias) 30 

 

Estoque Médio 2731,5 

 

FGTS 8% 

 

Multa FGTS 50% 

 

Fração de tempo para gozo férias 0,1972 

 

Dias de Aviso prévio 33 

 

Rotatividade temporal (meses) 14,3669 
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4. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

  
    

  

  
  Referência estudo TCE 

  

  

1° 

Quartil Médio 

3° 

Quartil 

Administração Central AC 5,08% 2,97% 5,08% 6,27% 

Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,33% 0,86% 1,33% 1,71% 

Lucro L 12,00% 7,78% 10,85% 13,55% 

Despesas Financeiras DF 1,51% i 6,50%   

Tributos - ISS 
T 

3,50% DU 60   

Tributos - PIS/COFINS 3,65%       

Fórmula para o cálculo do BDI:           

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1           

Resultado do cálculo do BDI:   30,30% 21,43% 27,17% 33,62% 

 

 

 

5. Depreciação Referencial TCE/RS (%) 

Idade do veículo (ano) Depreciação Média 

1 33,63 

2 43,13 

3 48,68 

4 52,62 

5 55,68 

6 58,18 

7 60,29 

8 62,12 

9 63,73 

10 65,18 

11 66,48 

12 67,67 

13 68,77 

14 69,79 

15 70,73 
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6. Remuneração de Capital 

  

Fórmula de cálculo da remuneração de capital: 

  

 

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  

Jm = remuneração de capital mensal 

i = taxa de juros do mercado (sugere-se adotar a taxa SELIC) 

Im = investimento médio 

V0 = valor inicial do bem 

Vr = valor residual do bem 

n = vida útil do bem em anos 

 

7. Dimensionamento da frota 

      

Indicador Unid Valor 

População (H) hab 15836 

Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,347 

Geração total diária (Qd) ton/dia 5,50 

Geração Mensal ton 165,01 

Número de dias de coleta por semana (Dc) dia 6,00 

Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 6,42 

Densidade RSU compactado Kg/m³ 500 

Tipo de Veículo (1 = toco, 2 = truck) 
 

2 

Capacidade do Compactador m³ 19 

Capacidade nominal de carga (Cc) ton 9,5 

Número de Cargas por dia (Nc) 
 

0,68 

Número total de percursos de coleta por veículo, por dia (Np) 
 

1 

Número de veículos da Frota (F) 
 

0,68 
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ANEXO III 

 

MAPA DAS REGIÕES DE COLETA NO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação que a empresa ...................................., CNPJ Nº 

...................................., não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV, Art.87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei 

qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a 

atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômica-financeira. 

 

 

......................, .......... de ............. de 2019 

 

 

 

..................................................... 

(assinatura(s) do(s) responsável(is) legal(is) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO MENOR (MODELO) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 

nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA (MODELO) 

 

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na 

........................................................................................... n.º................, cidade................................., 

UF.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), 

Sr(a).................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º...................... 

e inscrito no CPF/MF sob o n.º.............................., de acordo com o caput do art. 11 do Decreto 

6.204/2007, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 

123, de 14/12/2006. 

(  ) COOPERATIVA DE CONSUMO, conforme Inciso VI do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que, até a presente data, não haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do 

artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. 

 

 

............................................................... 

(local e data) 

 

...................................................................................... 

(assinatura e CRC do contador responsável) 

 

...................................................................................... 

(assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 

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, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012. 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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ANEXO VIII -  

JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO 

OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

 

 Ref. Edital de Concorrência nº 003/2019. 

 

 Objeto: Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos urbanos do Município de Restinga Sêca (RS), em regime de empreitada por preço 

global/mensal.  

 

O município de Restinga Sêca, através do seu Setor de Engenharia, entendeu necessária a exigência 

editalíssima dos dois atestados de capacidade técnica, tanto operacional e profissional, que visam à 

comprovação de que a empresa e seu responsável técnico, concorrente no certame participou 

anteriormente da execução de objeto similar ao previsto na contratação almejada. Busca-se examinar a 

capacidade que a licitante possui de disponibilizar mão-de-obra, equipamentos e materiais para a 

perfeita execução do objeto licitado, na quantidade, qualidade e prazo exigidos. Considerando os 

seguintes fatores: considerando que o município possui uma média de 15.849 habitantes, coletas sendo 

realizadas de segunda-feira a sábado, inclusive aos feriados, mais um segundo caminhão, caso 

necessário. Considerando, que o Município não tem condições operacionais para realizar os serviços 

de coleta e transporte nem de forma emergencial. Considerando que tal exigência é uma forma legal 

que a Administração Municipal utiliza para garantir que a referida prestação de serviço ocorra de 

maneira a atender objeto licitado. Sendo que esta exigência encontra guarida Súmula n° 263 do 

Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, o quantitativo mínimo exigido deve estar explícito 

no edital, em percentual não superior a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância do serviço 

a ser contratado, em consonância à jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.432/2010, 717/2010, 

2099/2009, 088/2004, 1284/2003, todos do TCU Plenário), bem como decisão TP-0627/2011 do 

TCE/RS, excepcionalmente, quando a complexidade impuser, a exigência de qualificação técnico-

operacional, contemplados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser inclusa nos 

editais de serviços de manejo de resíduos sólidos, desde que haja justificável motivação expressa no 

edital. Informações extraídas do Manual de Orientação Técnica – serviços de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares projeto, contratação e fiscalização, do TCE/RS, 2ª Edição, de 2019. Setor de 

Engenharia do Município de Restinga Sêca - RS. 

 

 

 

______________________________________________ 

LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

ENG. CIVIL – CREA/RS 91.615 

DIRETOR DE OBRAS 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019 

N° DO PROCESSO_____/2019 

 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa .............................. para 

prestação de serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos. 

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07, 

denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ............................................., 

CNPJ nº ....................................., com sede à Rua/Av. .............................., nº ......., Município de 

.............. (....), CEP ....................., representada por ..................................., inscrito(a) no CPF sob nº 

..................................., neste ato denominada CONTRATADA tem entre si justo e CONTRATADO, o 

que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos 

domiciliares e comerciais da área urbana do Município de Restinga Sêca, obedecendo às normas 

trabalhistas, ambientais e de segurança do trabalho vigentes, conforme especificações constantes nos 

anexos deste contrato. 

 

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOREGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada global mensal, 

devendo a contratada fornecer os veículos, equipamentos e mão-de-obra necessários à realização total 

dos serviços. 

 

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

3.1. O valor mensal contratado para a execução do objeto corresponde a R$ .................. (...................); 

3.2. O pagamento será efetuado de forma mensal, ocorrendo no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

do recebimento da fatura, aprovada pela secretaria responsável pela contratação e pela execução 

contratual. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 

das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do 

serviço. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

de 0,5% ao mês, pro rata. 

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

3.6. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
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indicação do número do edital de concorrência pública e do número do contrato assinado, a fim de 

acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

 

4. CLAUSULA QUARTA: DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, 

podendo ser renovado, a critério da contratante e com a anuência da contratada, por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme inciso II do Art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações. 

4.2. O contrato a ser assinado poderá ser reajustado anualmente, conforme o artigo 40, inciso XI, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, a data do reajuste anual será definida pela data de apresentação das 

propostas no certame licitatório e de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado da 

Fundação Getúlio Vargas, IGP-M (FGV), ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

 

5. CLAUSULA QUINTA:DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 

Fonte Reduzido Bloqueio 

R$ 

18 452 0038 2 2216  2126 339039 01 35505  

 

CLAUSULA SEXTA: DA ASSINATURA 

6.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 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 11 deste edital. 

6.2. 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. 

6.3. 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 10% do valor do contrato. 

6.1.2. Condições para assinatura do contrato: 
a) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, 

XII, Lei 12.708/2012; 

 

b) Laudo técnico com ART por profissional habilitado, que ateste as condições de operação dos 

veículos e equipamentos da contratada (caminhão compactador e carreta para transporte); 

 

c) Comprovante de disponibilidade de veículo caminhão coletor compactador com no máximo 4 

(quatro) anos de fabricação; 

 

d) Comprovante de Licenciamento Anual dos veículos que serão utilizados na execução dos serviços; 

 

e) Envelope contendo login e senha de acesso a sistema de rastreamento integrado em tempo real, 24 

horas por dia, que forneça dados dos trajetos percorridos pelos veículos da contratada que serão 

utilizados na prestação dos serviços. 

 

f) A comprovação da disponibilidade de posse e uso dos veículos informados na relação se dará 

através da apresentação de copia autenticada do DUT do veiculo em nome da empresa licitante ou 
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através de contrato de locação devidamente registrado em cartório onde no contrato conste no mínimo 

as seguintes informações: 

f.1) Disponibilidade imediata para uso do veiculo. 

f.2)  Prazo de duração do contrato por período mínimo igual ou superior ao prazo de contrato junto ao 

Município de Restinga Seca. 

f.3) Especificação do uso exclusivo e vinculação ao contrato do Município de Restinga Seca devido o 

fator de utilização do veiculo ser 100%. 

Observação 1: Ë vedado a vinculação de veiculo que já esteja vinculado e em uso em outro 

Município. 

 

g) Comprovações da existência de laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT, 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional -PCMSO todos dentro de seus prazos de validade e devidamente assinados pelo 

responsável técnico pela Medicina do Trabalho. 

 

6.1.3. Vigência contratual 

a) O prazo de vigência do termo de Contrato tem início na de ___/___/____e encerramento em 

____/____/____, podendo ser prorrogado a critério da contratante com anuência da contratada, de 

acordo com o Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

6.1.4. Reajuste contratual 

a) O contrato a ser assinado poderá ser reajustado anualmente, conforme o artigo 40, inciso XI, da Lei 

Federal nº 8.666/1993, a data do reajuste anual será definida pela data de apresentação das propostas 

no certame licitatório e de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação 

Getúlio Vargas, IGP-M (FGV), ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

  

6.1.5. Garantia contratual 

a) No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das 

modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total do contrato (referente a 12 meses de vigência contratual). 

 

7. CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES 

7.0. DA CONTRATADA 

7.1. Iniciar a prestação de serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após a assinatura do contrato; 

7.2. Antecipar ou postergar por 1 (um) dia, o recolhimento do lixo, em caso de feriado; 

7.3. Alterar os dias e número de vezes do recolhimento do lixo, anteriormente ajustados, caso a 

Administração solicitar; 

7.4. Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem 

como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 

saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício 

com a Contratante; 

7.5. Efetuar o recolhimento do lixo antes e depois dos eventos oficiais do Município; 

7.6. A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus Operários uniformes e EPI’S, 

mantendo o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

7.7. Deverá disponibilizar 01 equipe de coleta que deve ser compostas por no mínimo 01 motorista e 

03 coletores, para a execução diária dos serviços de coleta, além do dimensionamento de pessoal 

descrito acima a empresa deverá manter em seu quadro a quantidade mínima de 01 motorista e 01 

coletor reserva de forma a manter o pleno atendimento aos casos de absenteísmo, afastamentos e 

cobertura de folgas e férias; 



 

 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 

 CNPJ n° 87.490.306/0001-51 
                                                                           Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 
 

 
 

50 

 7.8. Apresentar a Administração Municipal Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

(MTR) a cada viagem ao destino final; 

7.9. Arcar com a impressão de 10.000 folhetos explicativos, anualmente, sobre os roteiros e horários, 

falando sobre seleção correta do lixo e educação ambiental, sendo o layout elaborado pela 

Administração; 

7.10. Deverá a contratada disponibilizar central de atendimento via telefone 0800 para reclamações 

e/ou sugestões, sendo o número divulgado nos veículos que prestarão o serviço de coleta no 

município; 

7.11. Manter um profissional registrado no CREA, durante toda execução do contrato, a fim de 

responsabilizar-se pelos serviços; 

7.12. Seguir o que determina a FEPAM, nos itens “Condições e Restrições” quanto às respectivas 

licenças do transbordo; 

7.13. A empresa deverá apresentar mensalmente relatório com as quantidades de lixo recolhida no 

município, acatando determinação da Administração quanto à pesagem para controle do município; 

7.14. Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da prestação dos serviços e 

ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

7.15. Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

7.16. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados 

pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar(em) a usá-los; 

7.17. Deverá prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação nos postos, nos regimes 

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

7.18. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras 

que por ventura venham a ser criadas por leis; 

7.19. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

7.20. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

7.21. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas 

na licitação; 

7.22. Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

7.23. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto do contrato; 

7.24. Os veículos da contratada deverão possuir sistema de rastreamento integrado em tempo real a um 

servidor de informática na sede da Secretaria Municipal de Obras que forneça dados dos trajetos 

percorridos; 

7.25. Deverá ser realizado o transporte de todos os resíduos coletados no Município de Restinga Sêca, 

até o destino final na Central de Tratamento de Resíduos da empresa CRVR localizada no distrito de 

Boca do Monte na cidade de Santa Maria, distante 72 quilômetros deste município; 

7.26. Os veículos que irão prestar o serviço de transporte deverão estar devidamente licenciados e 

cadastrados juntos a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental); 

7.27.  O veículo deve possuir as condições necessárias de segurança e trafegabilidade bem como 

estar munido dos respectivos MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos) para que possa efetuar a 

entrega dos resíduos juntos a empresa de Destinação Final CRVR; 

7.28. A empresa deverá realizar o transporte dos resíduos que deve ser feito diariamente e nos casos 
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onde o caminhão encher durante o serviço de coleta, deverá se deslocar até o destino final para 

descarregar e retornar para reiniciar o serviço de coleta; 

7.29. O caminhão compactador deverá ter a capacidade mínima de 15 m³ com reservatório de 

armazenamento de chorume e mecanismo de rebatimento de containers; 

7.30. Os veículos não deverão ter ano superior a 5 (cinco) anos na data de inicio das atividades; 

7.31. Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão ter 

compartimento para guarda de ferramentas necessárias para a complementação dos serviços; 

7.32. Deverão ser pintadas, nas laterais e traseiras, faixa de advertência, com tinta fotoluminescente, 

com no mínimo 10 (dez)cm de espessura; 

7.33. Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência na cor âmbar, do tipo 

sinalizador visual rotativos (giroflex ou similar); 

7.34. O veículo coletor deverá ter caixa com materiais de Primeiros Socorros. Deverão ser reservados 

em ambas as laterais dos Equipamentos, um espaço de no mínimo 2m², para a veiculação de 

campanhas institucionais da Prefeitura, que poderão ser pintadas ou coladas. Neste espaço deverá 

necessariamente ser possível a inserção de um círculo com diâmetro de 1 metro; 

7.35. Nas laterais do veículo coletor deverá conter a inscrição número de telefone com ligação gratuita 

(0800), disponível para reclamações e pedidos da comunidade; 

7.36. A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de 

manutenção preventiva, e ou corretiva no tempo máximo de 04 (quatro) horas para que o trabalho não 

seja comprometido. 

7.37. O veículo em serviço carregará 02 vassouras e 02 pás para recolhimento de detritos que 

eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço. 

7.38. Deverão ser disponibilizados 40 Contêineres em polietilenos com capacidade mínima de 750 

litros. Os contêineres deverão ser entregues ao município e instalados nos locais a serem indicados 

pela Secretaria de Obras, respeitando sempre a colocação em locais que não dificultem a 

trafegabilidade do trânsito de pessoas e veículos; 

 7.39. Os contêineres deverão possuir tampas de proteção de forma a não permitir que os resíduos 

depositados internamente tenham contado com as intempéries do tempo e deverão ser limpos e 

higienizados periodicamente de forma a evitar acúmulo de resíduos na parte interna. O remanejamento 

ou substituição dos contêineres deverão ser executados pela Contratada sempre que solicitado pela 

Fiscalização da Contratante num prazo máximo de 48 horas; 

7.40. A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público;  

7.41. A empresa licitante não deverá transferir a terceiros as obrigações decorrentes do contrato; 

7.42. Manter a fiscalização da Prefeitura atualizada quanto à frota utilizada na execução dos serviços, 

informando placas, prefixos e setores de cada veículo; 

7.43. Deverá atender todas as solicitações da fiscalização da Prefeitura de fornecimento de 

informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à 

gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

7.43. Deverá sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização 

da Prefeitura; 

7.44. Deverá executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, sem gritarias por parte dos funcionários 

e com urbanidade para com a população;  

7.45. Deverá substituir qualquer componente da equipe, que a critério da fiscalização da Prefeitura, 

apresentar comportamento inadequado ao trabalho executado junto à população, ainda que o mesmo 

não possa ser demitido; 

7.46. Deverá retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo que, por falha 

mecânica, estiver impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização da Prefeitura 

deverá ser comunicada da ocorrência;  

7.47. Deverá descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos nos 
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locais indicados pela Prefeitura, dentro dos aterros sanitários e estações de transbordo, onde for 

efetuada a descarga de resíduos;  

7.48. Lavar diariamente os veículos e equipamentos em serviço; 

7.49. Fornecer telefones celulares aos supervisores, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução;  

7.50. Transitar com os veículos buscando sempre a facilitação da ultrapassagem;  

7.51. Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais e qualquer 

espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas;  

7.52. Promover treinamento adicional e reciclagem periódica aos seus motoristas em prática de direção 

defensiva e transporte de cargas perigosas por profissional habilitado, com emissão de certificado; 

 7.53. A contratada deverá cumprir todas as disposições legais e pertinentes à segurança do trabalho as 

quais estão sujeitos contratos de trabalhos regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal 

enquadrar-se nesta situação;  

7.54. A contratada deverá indicar funcionário encarregado para o recebimento de reclamações e 

telefone para contato com a fiscalização do município. 

 

7.0.1. DO CONTRATANTE: 

a) Fiscalizar a prestação dos serviços e o cumprimento das cláusulas contratuais; 

b) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas; 

 

8. CLAUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

8.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

8.4. Serão aplicadas as penalidades: 

8.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 

8.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 

qualquer licitante; 

8.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

8.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro 

do prazo estabelecido pelo Município; 

8.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

8.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução 

do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 

8.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s); 

8.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente. 

8.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que 

se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

8.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 8.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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8.7. Para os casos previstos nos subitem 8.4.7 e 8.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 

8.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

8.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando 

for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

8.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

8.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

8.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos temos da legislação. 

8.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 

defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

8.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

8.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

8.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao contrato. 

8.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a 

partir da publicação. 

8.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 8.14.1 somente 

o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação 

para assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  

8.18. Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, comprovadamente colocado 

antes da passagem do veículo coletor: multa de 1% do preço contratado, por economia não coletada; 

8.19. Por não executar corretamente o roteiro designado pela fiscalização da Prefeitura dentro do setor 

da coleta: multa de 5% a 50% do preço unitário do contrato, por roteiro não executado corretamente; 

8.20. Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste projeto básico: multa de 10% do 

preço unitário do contrato, por roteiro; 

8.21. Por terminar os serviços além dos horários determinados neste projeto básico: multa de 1% a 

10% do preço unitário do contrato, por hora de atraso, por roteiro; 

8.22. Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado neste projeto básico: multa 

de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de utilização; 

8.23. Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do 

serviço: multa de 1% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.24. Por não recolher todos os resíduos que estiverem corretamente dispostos para a coleta: multa de 

1% a 10% do preço unitário do contrato, por economia não coletada completamente; 

8.25. Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletados: multa de 1% a 10% 

do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.26. Por não atender as orientações dos funcionários da Prefeitura Municipal nos procedimentos de 

descarga de resíduos: multa de 2% a 20% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.27. Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pela fiscalização da 

Prefeitura: multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.28. Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o recolhimento: multa 

de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 
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8.29. Por não dispor da reserva de operários e motoristas na quantidade definida neste projeto básico: 

multa de 1% a 20% do preço unitário do contrato, por turno e por dia; 

8.30. Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em execução: multa de 1% a 20% do 

preço unitário do contrato, por ocorrência, por turno e por dia; 

8.31. Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico: multa de 1% 

a 3% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

8.32. Por não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e letreiros definidos neste projeto 

básico: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

8.33. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção 

individual, conforme definido neste projeto básico: multa de 1%a  5% do preço unitário do contrato, 

por funcionário, por dia; 

8.34. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem 

justificativa: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.35. Por não atender solicitação de informações da fiscalização da Prefeitura, dentro dos prazos 

estipulados: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.36. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com o respeito com a 

população durante a execução dos serviços: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato por 

ocorrência; 

8.37. Por não atender pedido de substituição de funcionários dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do funcionário, por dia. 

Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado pela 

fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.38. Por não lavar diariamente seus veículos coletores: multa de 1% a 2% do preço unitário do 

contrato, por veículo por dia; 

8.39. Por não manter seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento durante o 

horário de serviço da coleta: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

8.40. Por não possibilitar a vistoria pelo sistema de rastreamento online dos veículos por mais de 48 

horas: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

8.41. Por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre trânsito dos demais 

veículos: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.42. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios 

atendidos pelo serviço: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

8.43. Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante os horários de 

coleta e com as equipes prestadoras de serviço para a Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário 

do contrato, por ocorrência; 

8.44. O não atendimento às demais obrigações contratuais: multa de 1% a 5% do preço unitário do 

contrato, por irregularidade. 

 

9. CLAUSULA NONA: LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e está vinculado ao edital de Concorrência Pública nº 003/2019. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEMAIS SANÇÕES 

10.1. A rescisão do contrato ocorrerá pelas causas e na forma previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

10.2. O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação 

escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito. 

 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Luiz Gustavo Brenner 
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da Silveira, designado pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras do Município de 

Restinga Sêca. 

 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 

  E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas.  

Restinga Sêca, ..... de .......... de 2019. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:________________________ 

                  Nome: 

                    CPF: 

 

____________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 

E PROJETO BÁSICO 

 

 As especificações técnicas deste Projeto Básico visam estabelecer parâmetros que permitam 

auxiliar as empresas licitantes a participar deste processo licitatório. 

 Os planos de trabalho e a elaboração deste projeto foram desenvolvidos pela Secretaria de Obras 

da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca/RS que buscou embasamento na cartilha ''Orientação 

Técnica Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares'' do Tribunal de Contas do Estado - TCE 

para definir as exigências técnicas e operacionais para a execução dos serviços de coleta e transporte 

de resíduos até aterro licenciado. 

 

1. Serviços a serem realizados 
1.3 A área abrangida para execução dos serviços objeto deste Edital será todas as vias e 

logradouros públicos inseridos no perímetro urbano e as regiões rurais determinadas pela 

Administração do município de Restinga Sêca/RS. 

1.4 O presente Edital compreenderá a realização de serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais, no Município de Restinga Sêca, 

compreendendo área, todo o seu perímetro urbano, cuja média de toneladas/dia de resíduos 

domésticos é de 8,7 toneladas. 

2. Definição dos Serviços: 
2.1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais: Para efeito do presente objeto de 

licitação, a coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais (exceto lixo 

reciclável), de todos e quaisquer resíduos ou detritos regularmente ou esporadicamente nas vias e 

logradouros públicos, originários de estabelecimento públicos, institucionais, de prestação de serviços, 

comerciais, residenciais e de feiras livres no Município, desde que acondicionadas em recipientes, com 

volume de até 100 (cem) litros cada por estabelecimento. 

3. Execução dos serviços: 
3.1. Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (exceto lixo reciclável) 

3.1.1. Definição do serviço 

 O objeto deste projeto básico compreende a execução dos serviços de recolhimento em todos 

os imóveis residenciais ou não dentro do Município de Restinga Sêca e transporte até o destino final 

indicado pelo Município.  

 

3.1.2. Local de serviço 

 A coleta dos resíduos sólidos urbanos e rurais, domiciliares e comerciais (exceto lixo 

reciclável), será efetuada em todas as vias públicas do Município de Restinga Sêca, inclusive aquelas 

onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas de 

bairros, becos ou vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a 
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ser determinado pela fiscalização de Prefeitura de Restinga Sêca. Serão também beneficiadas com o 

serviço quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do contrato. 

3.1.3. Frequências, horários e roteiros 

 A coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada de acordo com as modalidades 

de frequência definidas a seguir, que serão adotadas conforme a região da cidade: 

Frequência: Os serviços serão executados diariamente, de segunda-feira a sábado inclusive em 

feriados. 

Nos feriados oficiais, a coleta diurna deverá iniciar uma hora após o horário definido abaixo, sendo 

admissível que termine uma hora após. 

Horário: O início da coleta deverá ser no horário compreendido entre 08:00 horas, e o término no 

máximo até as 18:00 horas, nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. 

Roteiro Zona Urbana: O Roteiro na zona Urbana será dividido em 3 itinerários, classificados como 

regiões 1, 2 e 3 com sua respectiva descrição abaixo. 

- Região 1 (centro): Este roteiro compreende a coleta em toda a extensão da  Av. Júlio de Castilhos 

tendo seu recolhimento feito de forma diária de segunda a sábado. 

- Região 2 (leste): Este roteiro compreende a coleta nos bairros e ruas localizados ao leste da Av Júlio 

de Castilhos (Av. Aberto Pasqualini, Rua Francisco Giuliani, Rua Nossa Senhora do Calvário, Av. 

Eugênio Gentil Müller e todas suas transversais; e ainda região da Sulmix, Vila Felin, Loteamento 

Iberê Camargo, Loteamento Bela Vista, Centro de Eventos, Cotrisel) com o recolhimento devendo ser 

feito nas segundas, quartas e sextas feiras.  

- Região 3 (oeste): Este roteiro compreende a coleta nos bairros e ruas localizados ao lado direito da 

Av Julio de Castilhos (Rua Ernesto Friedrich, Rua Augusto Rossi Rua Borges de Medeirtos, Rua 

Alberto Pasqualini, Rua Reinaldo Prade, Rua 25 de Março, Rua Cícero Meier, Rua 25 de Julho, Rua 

José Burmann, Rua Luiz Vieira da Cunha Rua Alfredo Rohde, Rua Otto Homrich, Rua Cel Horácio 

Borges e todas suas tranversais; e ainda região da Vila São, Distrito Industrial, Agrovila e Vila 

Pelizaro) com o recolhimento devendo ser feito nas terças, quintas e sábados. 

 

 Na zona urbana deverá haver recolhimento de toda espécie de lixo não reciclável. O lixo 

reciclável será coletado pela Prefeitura Municipal, tanto na zona urbana, quanto rural, estes resíduos 

são destinados ao centro de triagem localizado Dionízio Glicério Foletto, nº 115, Vila Felin. 

 Fica sob a responsabilidade da empresa contratada a coleta dos resíduos não aproveitáveis pela 

central de triagem, devendo seu recolhimento ser feito 3 vezes por semana juntamente com a ''Região 

Leste,  nas terças, quintas e sábados. 

Roteiro Zona Rural: A coleta se dará, conforme a região da cidade, Balneário das Tunas e Recanto 

Maestro, sendo que abaixo estão definidos os horários e trabalhos. 

-Região 4 - Balneário das Tunas: Nesta região a coleta deverá ser com a frequência de 1 vez por 

semana nas segundas, nos meses de baixa temporada entre Abril e Novembro e com a frequência de 3 

vezes por semana nas segundas, quartas e sextas, nos períodos de alta temporada entre Dezembro e 

Março. 

-Região 5 - Recanto do Maestro: Nesta região contempla a coleta de todos resíduos às margens da 

RSC 287 entre o trevo de acesso a Restinga Seca, até a divisa com Santa Maria, bem como às margens 

da ERS 149, até a Localidade do Recanto Maestro (inclusive). 

 As frequências e horários de coleta poderão ser modificadas no período de vigência do 

contrato, podendo ser alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou podendo ser 

alterados os turnos e/ou assegurado o balanceamento do número de veículos nas modalidades de 

frequência alternadas. Toda e qualquer alteração somente será permitida mediante autorização da 

Secretaria de Obras do Município. 

 Durante os eventos do Município, a empresa vencedora deverá também efetuar o recolhimento 

do lixo, conforme a necessidade. 

 O trajeto da coleta corresponde a uma média de 2.670 quilômetros por mês, distribuídos da 

seguinte forma: 
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Local Abril a 

Novembro 

Km/mês  Dezembro a 

Março 

Km/mês 

Zona Urbana (Coleta 

Normal) 

(Regiões 1,2,3) 

26 vezes por mês 1.690 26 vezes por mês 1.690 

Recanto Maestro / RSC 287 8 vezes por mês 780 8 vezes por mês 780 

Balneário das Tunas 

(Região 4) 
4 vezes por mês 120 12 vezes por mês 360 

TOTAL COLETA 8 Meses/ Ano 2590 4 Meses / Ano 2830 

 

3.1.4. Metodologia de Trabalho 

 A coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais será realizada com 

a utilização de caminhão compactador de resíduos, com capacidade mínima de 15 m³ de resíduos. 

Estes equipamentos deverão ser estanques de forma a evitar o derramamento de líquidos nas vias 

públicas. 

As equipes de coleta serão compostas de forma a executar o serviço de acordo com a frequência e 

horários estipulados. 

O numero de zonas ou setores poderá vir a sofrer variações no decorrer do contrato, conforme 

alterações na quantidade de lixo coletado. 

 Também, no caso de ultrapassagem continuada, por longos períodos, do horário limite para o 

fim da coleta, a fiscalização da Prefeitura poderá solicitar o aumento de equipes, com o objeto de 

adequação dos serviços aos horários determinados. 

 Os serviços de coleta deverão ser executados obedecendo a circuitos planejados adequados ao 

sistema viário e sua legislação de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada 

domicilio e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos. 

 Os circuitos (roteiros de coleta) deverão desenvolver-se dentro dos limites de zona de coleta, e 

cada um dos circuitos corresponderá à a atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta. 

 A não possibilidade de atendimento aos roteiros deferidos, seja por obras nas vias públicas, 

alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada á fiscalização da Prefeitura no 

momento da constatação da ocorrência, de forma que esta fiscalização possa orientar a contratada 

quanto à alternativa a ser seguida. 

 Em qualquer circunstancia deverá ser assegurada a coleta de lixo e todos os imóveis do setor. 

 Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em 

marcha reduzida, realizando coleta pelo método direto, ou seja, porta a porta. 

 O circuito deverá ser completamente executado pelo veículo coletor dentro do horário 

estabelecido para o turno, completando quantas cargas que forem necessárias para tal. 

 Nas vias de grande fluxo de veículos, ou canteiros centrais a coleta deverá ser feita em etapas 

distintas para cada das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos coletores a todo o momento. 

 Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, 

atendendo as seguintes condições: 

 

VII. Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador; 

VIII. Disposto na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam a distancia 

superior a 5m do alinhamento do terreno, e o acesso até os mesmos esteja seguro e 

desobstruído; 

IX. Disposto em lixeiras abertas e ventiladas, localizadas em qualquer um dos locais citados 

anteriormente; 

X. Acondicionados em sacos plásticos com capacidade de até 100 litros em zonas de coleta 

diária; 
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XI. Resíduos soltos que tenham sido depositados no passeio público pela ação de catadores ou 

animais sobre o material disposto para a coleta; 

XII. Resíduos sólidos domiciliares com forma ou volume que não permitam que os mesmos 

possam ser devidamente acondicionados. 

 Não será permitido que os detritos que eventualmente venham a cair dos seus sacos plásticos 

ou recipientes, durante a execução do serviço, permaneçam na via pública, devendo ser recolhidos 

imediatamente. 

 Quando não houver sido concluída a coleta do setor, o veículo deverá deslocar-se até o destino 

Final na cidade de Santa Maria efetuar a descarga e retornar a coleta exatamente do ponto onde parou 

quando da lotação da carga onde ao final do percurso efetuar novamente a descarga de forma a evitar 

que permaneçam resíduos dentro do caminhão. 

 O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do 

compartimento de carga de veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de diversos 

imóveis de um único ponto, para posterior carregamento. 

 Nas vias locais onde não houver possibilidade de acesso para o veículo coletor, o mesmo 

deverá permanecer estacionado o mais próximo possível para que os coletores façam o recolhimento 

manual até o veículo. 

 

3.2 Do Transporte  

 Este serviço consiste no transporte de todos os resíduos coletados no Município de Restinga 

Sêca, até o destino final na Central de Tratamento de Resíduos da empresa CRVR localizada no 

distrito de Boca do Monte na cidade de Santa Maria, distante 72 quilômetros deste município. 

 Os veículos que irão prestar o serviço de transporte deverão estar devidamente licenciados e 

cadastrados juntos a ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) e a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental). 

 O veiculo deve possuir as condições necessárias de segurança e trafegabilidade bem como 

estar munido dos respectivos MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos) para que possa efetuar a 

entrega dos resíduos juntos a empresa de Destinação Final CRVR. 

 O transporte dos resíduos deve ser feito diariamente e nos casos onde o caminhão encher 

durante o serviço de coleta, deverá se deslocar ate o destino final para descarregar e retornar para 

reiniciar o serviço de coleta. 

 

4. Disposições Gerais Sobre os Serviços: 

4.1 Estrutura de Pessoal 

 Para execução integral dos serviços de coleta a Contratada deverá disponibilizar 01 equipe de 

coleta que deve ser compostas por no mínimo 01 motorista e 03 coletores,  para a execução diária dos 

serviços de coleta.  

           Além do dimensionamento de pessoal descrito acima a empresa deverá manter em seu quadro a 

quantidade mínima de 01 motorista e 01 coletor reserva de forma a manter o pleno atendimento aos 

casos de absenteísmo, afastamentos e cobertura de folgas e ferias.   

 A equipe de coleta deverá ser constituída preferencialmente de pessoas do próprio Município 

de Restinga Sêca. 

 Os colaboradores que estiverem em trabalhando além de executar corretamente as atividades 

de coleta deverão ser atenciosos, educados no tratamento dado a população, bem como zelar pelos 

bens públicos. 

 O Município se reserva o direito de exigir dispensa e substituição de todo o empregado cuja 

conduta estiver sendo prejudicial ao serviço, tal substituição deverá ser providenciada no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 Neste caso, se tal dispensa der origem a ação judicial, o Município não terá, em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 
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4.2 Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's). 

I. A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus Operários uniformes e EPI’S, 

tais como: 

l) Camiseta em malha de algodão; 

m) Jaquetas com reflexivos; 

n) Calças; 

o) Bermudas; 

p) Bonés; 

q) Botinas de Segurança com palmilhas de aço; 

r) Meias de algodão de cano alto; 

s) Luvas de proteção; 

t) Capas de chuva; 

u) Colete refletivo; 

v) Protetor Solar FPS 30. 

 Os uniformes deverão ser de boa qualidade, respeitar as normas do INMETRO, 

atender as especificações da NBR 15.292 (norma para vestuário de alta visibilidade) bem 

como possuir cores claras e bem visíveis à noite, alem de que as jaquetas e camisetas deverão 

constar o nome da empresa e o letreiro “A Serviço da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca”. 

Equipamentos 
  Para a prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos a Contratada deverá dispor no 

mínimo dos equipamentos listados e descritos abaixo. 

 

X. Caminhão compactador com capacidade mínima de 15 m³ com reservatório de 

armazenamento de chorume e mecanismo de rebatimento de containers. 

XI. Os veículos não deverão ter ano superior a 5 anos na data de inicio das atividades; 

XII. Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão 

ter compartimento para guarda de ferramentas necessárias para a complementação dos 

serviços; 

XIII. Deverão ser pintadas, nas laterais e traseiras, faixa de advertência, com tinta fotoluminescente, 

com no mínimo 10cm de espessura; 

XIV. Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência na cor âmbar, do tipo 

sinalizador visual rotativos (giroflex ou similar); 

XV. O veículo coletor deverá ter caixa com materiais de Primeiros Socorros. Deverão ser 

reservados em ambas as laterais dos Equipamentos, um espaço de no mínimo 2m², para a 

veiculação de campanhas institucionais da Prefeitura, que poderão ser pintadas ou coladas. 

Neste espaço deverá necessariamente ser possível a inserção de um círculo com diâmetro de 1 

metro; 

XVI. Nas laterais do veículo coletor deverá conter a inscrição número de telefone com ligação 

gratuita (0800), disponível para reclamações e pedidos da comunidade; 

XVII. A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de 

manutenção preventiva, e ou corretiva no tempo máximo de 04 (quatro) horas para que o 

trabalho não seja comprometido. 

XVIII. O veículo coletor deverá possuir sistema de rastreamento integrado em tempo real, 24 horas 

por dia, que forneça dados dos trajetos percorridos, que seja capaz de gerar relatórios de datas 

retroativas ou atuais, fornecendo no mínimo os seguintes dados: 

f) Identificação do veículo; 

g) Trajeto percorrido; 

h) Velocidade; 

i) Situação do veículo (ligado ou desligado); 

j) Coordenadas geográficas da posição do veículo. 
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Ferramentas: 

 O veículo em serviço carregará 02 vassouras e 02 pás para recolhimento de detritos que 

eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço. 

 A responsabilidade pela manutenção, higienização e obrigatoriedade de uso destes materiais 

será da contratada. 

 A contratada deverá indicar funcionário encarregado para o recebimento de reclamações e 

telefone para contato com a fiscalização do município. 

 

Containeres: 

 São recipientes destinados a armazenar os resíduos sólidos domiciliares, sua eficácia se deve 

ao otimizar o sistema de coletas pois seu rebatimento é mecanizado, bem como propicia maior 

segurança ao meio ambiente de forma a evitar a proliferação de vetores. Deverão ser disponibilizados 

40 Containeres em polietilenos com capacidade mínima de 750 litros. Os containeres deverão ser 

entregues ao município e instalados nos locais a serem indicados pela Secretaria de Obras, respeitando 

sempre a colocação em locais que não dificultem a trafegabilidade do transito de pessoas e veículos. 

           Os containeres deverão possuir tampas de proteção de forma a não permitir que os resíduos 

depositados internamente tenham contado com as intempéries do tempo. 

 Os Recipientes deverão ser limpos e higienizados periodicamente de forma a evitar acumulo 

de resíduos na parte interna. O remanejamento ou substituição dos containeres deverão ser 

executado pela Contratada sempre que solicitado pela Fiscalização da Contratante num prazo máximo 

de 48 horas, especial atenção deve ser dada aos primeiros meses de contrato, período este de adaptação 

ao novo sistema de coleta. 

 

Outras disposições 
II. Além das disposições contidas neste projeto básico, a empresa contratada estará sujeita às 

seguintes obrigações: 

t) Os veículos e equipamentos informados na relação de disponibilidade da empresa licitante 

deverão estar disponíveis para uso imediato bem como serem de uso exclusivo deste contrato, 

respeitando o fator de utilização do mesmo. 

u) Antes da assinatura do contrato de forma semestral e ou sempre que julgar necessário será 

efetuado uma vistoria previa pela contratante com objetivo de confirmar a quantidade, 

qualidade e conservação dos veículos e equipamentos estipulados em contrato. 

v) Havendo incorreção das informações prestadas, o licitante será desclassificado, estando ainda 

sujeito as penalidades previstas na legislação vigente. 

w) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público; 

x) Não transferir a terceiros as obrigações decorrentes do contrato; 

y) Manter a fiscalização da Prefeitura atualizada quanto à frota utilizada na execução dos 

serviços, informando placas, prefixos e setores de cada veículo; 

z) Atender todas as solicitações da fiscalização da Prefeitura de fornecimento de informações e 

dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes a gestão de 

medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

aa) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Prefeitura; 

bb) Executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, sem gritarias por parte dos funcionários e 

com urbanidade para com a população; 

cc) Substituir qualquer componente da equipe, que a critério da fiscalização da Prefeitura, 

apresentar comportamento inadequado ao trabalho executado junto à população, ainda que o 

mesmo não possa ser demitido; 

dd) Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo que, por falha 
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mecânica, estiver impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização da 

Prefeitura deverá ser comunicada da ocorrência; 

ee) Descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos nos locais 

indicados pela Prefeitura, dentro dos aterros sanitários e estações de transbordo, onde for 

efetuada a descarga de resíduos; 

ff) Lavar diariamente os veículos e equipamentos em serviço; 

gg) Fornecer telefones celulares aos supervisores, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução; 

hh) Transitar com os veículos buscando sempre a facilitação da ultrapassagem; 

ii) Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais e 

qualquer espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas 

festivas; 

jj) Promover treinamento adicional e reciclagem periódica aos seus motoristas em prática de 

direção defensiva e transporte de cargas perigosas por profissional habilitado, com emissão de 

certificado; 

kk) A contratada deverá apresentar Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia e apresentar a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica; 

ll) A contratada deverá cumprir todas as disposições legais e pertinentes à segurança do trabalho 

as quais estão sujeitos contratos de trabalhos regidos pela CLT, independente do seu quadro 

de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

5. Fiscalização: 

A fiscalização do presente contrato caberá á Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Restinga 

Sêca. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito 

atendimento às cláusulas contratuais.  

Os funcionários da contratada deverão ser instruídos a atender as solicitações da fiscalização do 

serviço que terá poderes, inclusive, para analisar as atividades e exigir a substituição de qualquer 

equipe que julgar não estar cumprindo com as determinações contratuais, ou para fazer retornar o 

veículo para coletar ou limpar algum ponto onde eventualmente tenham ficado resíduos. 

 

6. Penalidades: 

O não cumprimento das obrigações deste projeto básico sujeitará a contratada às seguintes 

penalidades: 

cc) Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, comprovadamente 

colocado antes da passagem do veículo coletor: multa de 1% do preço contratado, por 

economia não coletada; 

dd) Por não executar corretamente o roteiro designado pela fiscalização da Prefeitura dentro do 

setor da coleta: multa de 5% a 50% do preço unitário do contrato, por roteiro não executado 

corretamente; 

ee) Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste projeto básico: multa de 10% do 

preço unitário do contrato, por roteiro; 

ff) Por terminar os serviços além dos horários determinados neste projeto básico: multa de 1% a 

10% do preço unitário do contrato, por hora de atraso, por roteiro; 

gg) Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado neste projeto básico: 

multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de utilização; 

hh) Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do 

serviço: multa de 1% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ii) Por não recolher todos os resíduos que estiverem corretamente dispostos para a coleta: multa 

de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por economia não coletada completamente; 
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jj) Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletados: multa de 1% a 

10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

kk) Por não atender as orientações dos funcionários da Prefeitura Municipal nos procedimentos de 

descarga de resíduos: multa de 2% a 20% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ll) Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pela fiscalização da 

Prefeitura: multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

mm) Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o 

recolhimento: multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

nn) Por não dispor da reserva de operários e motoristas na quantidade definida neste projeto 

básico: multa de 1% a 20% do preço unitário do contrato, por turno e por dia; 

oo) Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em execução: multa de 1% a 20% do 

preço unitário do contrato, por ocorrência, por turno e por dia; 

pp) Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico: multa de 

1% a 3% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

qq) Por não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e letreiros definidos neste 

projeto básico: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

rr) Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção 

individual, conforme definido neste projeto básico: multa de 1%a  5% do preço unitário do 

contrato, por funcionário, por dia; 

ss) Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem 

justificativa: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

tt) Por não atender solicitação de informações da fiscalização da Prefeitura, dentro dos prazos 

estipulados: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

uu) Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com o respeito com a 

população durante a execução dos serviços: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato 

por ocorrência; 

vv) Por não atender pedido de substituição de funcionários dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do funcionário, por dia. 

ww) Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o 

indicado pela fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por 

ocorrência; 

xx) Por não lavar diariamente seus veículos coletores: multa de 1% a 2% do preço unitário do 

contrato, por veículo por dia; 

yy) Por não manter seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento durante o 

horário de serviço da coleta: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

zz) por não possibilitar a vistoria pelo sistema de rastreamento online dos veículos por mais de 48 

horas: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

aaa) por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre trânsito 

dos demais veículos: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

bbb) por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos 

domicílios atendidos pelo serviço: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por 

ocorrência; 

ccc) por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, durante os 

horários de coleta e com as equipes prestadoras de serviço para a Prefeitura: multa de 1% a 

2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ddd) não atendimento às demais obrigações contratuais: multa de 1% a 5% do preço 

unitário do contrato, por irregularidade. 

Observação: A reincidência do não cumprimento de quaisquer obrigações determinados neste projeto 

básico sujeitará a contratada, a critério da fiscalização da Prefeitura, a multas de graduações mais 

elevadas ou a rescisão contratual. 
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______________________________________________ 

LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

ENG. CIVIL – CREA/RS 91.615 

DIRETOR DE OBRAS 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA 

 
ANEXO II - Planilha de Custos 

 
      
1. Coleta de Resíduos Sólidos  

Planilha de Composição de Custos 

  
    

  

 Orçamento Sintético  

 Descrição do Item        
 Custo 

(R$/mês)  
 %  

 1. Mão-de-obra         31,68% 

 1.1. Coletor Turno Dia         17,23% 

 1.2. Motorista Turno do Dia         9,50% 

 1.3. Vale-refeição (diário)          4,03% 

 1.4. Auxílio Alimentação (mensal)          0,91% 

 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual     1,08% 

 3. Veículos e Equipamentos         43,76% 

 3.1. Veículo Coletor tipo Compactador 15 m³         35,85% 

 3.1.1. Depreciação         3,36% 

 3.1.2. Remuneração do Capital         2,37% 

 3.1.3. Impostos e Seguros         0,85% 
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 3.1.4. Consumos         18,51% 

 3.1.5. Manutenção         7,82% 

 3.1.6. Pneus         2,95% 

 3.2. Containers         7,90% 

 4. Ferramentas e Materiais de Consumo         0,06% 

 5. Monitoramento da Frota         0,17% 

 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI         23,25% 

 PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA         100% 

      

      
 Quantitativos  

 
 Mão-de-obra   Quantidade  

 
 1.1. Coletor Turno Dia        3 

 
 1.2. Motorista Turno do Dia        1 

 
 Total de mão-de-obra (postos de trabalho)        4 

 
  

   
  

 
Veículos e Equipamentos  Quantidade  

 
 3.1. Veículo Coletor tipo Compactador 15 m³        1 

 

      

      
 Fator de utilização (FU)  100% 

    

      



 

 

 

 
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro 
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000 
Telefone: (55) 3261-3200 
 CNPJ n° 87.490.306/0001-51 
                                                                           Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 
 

 
 

67 

 

 

1. Mão-de-obra 
     

      
1.1. Coletor Turno Dia 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Piso da categoria mês 1   
 

Horas Extras (100%) ref. A feriados no período hora 10,00   
 

Horas Extras (50%) ref. a excedente de horas hora 
 

  
 

Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 
 

  
 

Adicional de Insalubridade % 40   
 

Soma 
  

  
 

Encargos Sociais % 75,62   
 

Total por Coletor 
  

  
 

Total do Efetivo homem 3   
 

   

 Fator de 

utilização   
            

      
1.2. Motorista Turno do Dia 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Piso da categoria (1) mês 1   
 

Salário mínimo nacional (2) mês 1   
 

Horas Extras (100%) ref. a feriados no período hora 64,00   
 

Horas Extras (50%) ref. a excedente de horas hora 52,00   
 

Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora extra R$ 
 

  
 

Base de cálculo da Insalubridade 
 

1   
 

Adicional de Insalubridade % 20   
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Soma 
  

  
 

Encargos Sociais % 75,62   
 

Total por Motorista 
   

             
 

 

 

Total do Efetivo 

homem 1   
 

   

 Fator de 

utilização   
 

      
1.3. Vale-refeição (diário)  

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Coletor Turno Dia  - cfe Convenção unidade            78,00    
 

Motorista Turno Dia - cfe Convenção unidade            26,00    
 

* Considerada semana = (52 semanas/ano) / (12 meses/ano) = 4,33 

semanas/mês = 4,33* 6 dias de coleta.     

* 17,32 dias/mês = almoço (R$ 23,00) e 4,33 

dias/mês = janta (R$ 21,00).     
  

      
1.4. Auxílio Alimentação (mensal)  

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Coletor Turno Dia  - cfe Convenção unidade                          -    
 

Motorista Turno Dia - cfe Convenção unidade                  1  
 

 
 

* Considerado custo Ticket aliment. R$ 140,00 (na Convenção R$ 146,00 descontado 

do empregado R$ 6,00 de co-particip.) + vale de R$ 410,00. 

 Fator de 

utilização  
  

     
 

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês)          
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2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 
    

      
2.1. Uniformes e EPIs para Coletor 

     
      

Discriminação Unidade 
Durabilidade 

(meses) 
 Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6   
 

 

 

Calça 

unidade 4   
 

Camiseta unidade 4   
 

Boné unidade 6   
 

Botina de segurança c/ palmilha aço par 6   
 

Meia de algodão com cano alto par 4   
 

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6   
 

Colete reflexivo unidade 6   

 Luva de proteção par 2   
 

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 4   
 

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1   
 

Total do Efetivo homem 3   
 

   

 Fator de 

utilização  
  

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias 
     

      

Discriminação Unidade 
Durabilidade 

(meses) 
 Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6   
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Calça unidade 6   
 

Camiseta unidade 4   
 

Botina de segurança c/ palmilha aço par 6   
 

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6   
 

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 6   
 

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1   
 

Total do Efetivo homem 1   
 

   

 Fator de 

utilização  
  

    
  

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês)         

      
 

 

3. Veículos e Equipamentos 
     

      
3.1. Veículo Coletor tipo  Compactador 15 m³ 

     
      
 

 

3.1.1. Depreciação 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição do chassis unidade 1   
 

Vida útil do chassis anos 10   
 

Idade do veículo anos 0   
 

Depreciação do chassis % 65,18   
 

Depreciação mensal veículos coletores mês 120   
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Custo de aquisição do compactador unidade 1   
 

Vida útil do compactador anos 10   
 

Idade do compactador anos 0   
 

Depreciação do compactador % 65,18   
 

Depreciação mensal do compactador mês 120   
 

Total por veículo 
  

  
 

Total da frota unidade 1   
 

   

 Fator de 

utilização  
  

      
3.1.2. Remuneração do Capital 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo do chassis unidade 1    

Taxa de juros anual nominal % 6,5    

Valor do veículo proposto (V0) R$ 243.443,00    

 

 

Investimento médio total do chassis 

R$ 172.038,73    

Remuneração mensal de capital do chassis R$ 
 

   

Custo do compactador unidade 1    

Taxa de juros anual nominal % 6,5    

 

 

Valor do compactador proposto (V0) 

R$ 132.000,00    

Investimento médio total do compactador R$ 93.283,08    

Remuneração mensal de capital do compactador R$ 
 

   

Total por veículo 
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Total da frota unidade 1    

   

 Fator de 

utilização  
  

      
3.1.3. Impostos e Seguros 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

IPVA unidade 1,00   
 

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00   
 

Seguro contra terceiros unidade 1,00   
 

Impostos e seguros mensais mês 12   
 

   

 Fator de 

utilização   
                 

      
3.1.4. Consumos 

     

      
Quilometragem mensal 6.414 

    

      
Discriminação Unidade Consumo  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de óleo diesel / km rodado km/l 2,30   
 

 

 

Custo mensal com óleo diesel 

km 6.414   
 

Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 6,00   
 

Custo mensal com óleo do motor km 6.414   
 

Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,85   
 

Custo mensal com óleo da transmissão km 6.414   
 

Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 5,00   
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Custo mensal com óleo hidráulico km 6.414   
 

Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 2,00   
 

Custo mensal com graxa km 6.414   
 

Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 
 

  
 

     
            

      
3.1.5. Manutenção 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado     

  
    

      
3.1.6. Pneus 

     
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 uso misto unidade 6   
 

Número de recapagens por pneu unidade 1   
 

Custo de recapagem unidade 10,00   
 

Custo jg. compl. / km rodado km/jogo 50.000   
 

Custo mensal com pneus km 6.414   
 

      

      
3.2. Containers 

 

 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Aluguel de containers de fibra ou de metal , com 

capacidade mínima de 1000 litros. 
unidade     
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Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês)     

      
4. Ferramentas e Materiais de Consumo 

     
      
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Recipiente térmico para água (5L) unidade 1/12   
 

Pá de Concha unidade 1/6   
 

Vassoura unidade 1/2   
 

Publicidade (adesivos equipamentos) cj 1/12   
 

Publicidade (adesivos veículos) cj 1/12   
 

     
 

     
 

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês)        

      
5. Monitoramento da Frota 

     
      
Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 1   
 

Custo mensal com implantação mês 60   
 

Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 1   
 

Custo mensal com manutenção mês 1   
 

   

 Fator de 

utilização  
  

      
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)        
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CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS 

(R$/mês) 
       

      
6. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

 

 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Benefícios e despesas indiretas %    
 

      

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês)          

     
 

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês)          

      

1) O valor do salário mensal é o definido pelo básico da categoria, conforme Convenções Coletivas dos respectivos sindicatos; 

2) Alimentação e refeição, bem como as obrigações trabalhistas dos coletores e motoristas foram determinadas de acordo com as disposições 

das Convenções Coletivas vigentes; 

3) Para os coletores foi observada a Convenção Coletiva 2019/2019 do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas de Asseio e  

Conservação e serviços terceirizados em asseio e conservação no RGS; e para o motorista foi observada a Convenção coletiva 2018/2019 

do sindicato dos trabalhadores e condutores de 
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veículos rodoviários de SM e região. 

4) A composição de encargos sociais segue os modelos do Tribunal de Contas do Estado do RS. 

 

5) O veículo que está sendo considerado para referência é veículo zero quilômetro. O valor considerado para o caminhão foi obtido na tabela  

FIPE, para o veículo caminhao ''truck'' FORD 

CARGO 2429. O valor do coletor é a média do valor 

praticado por empresas do ramo.           

6) O veículo e o compactador que realizará os serviços deverá ter capacidade mínima de 15 m3, com no máximo 4 (quatro) anos de 

fabricação.   

A licitante deverá informar para o cálculo da 

depreciação a idade do veículo, marca e modelo (para 

conferência) e taxa de depreciação correspondente.           

10) Os valores considerados para itens de consumo e rodagem, inclusive o preço do óleo diesel comum é o praticado pelo Município  

11) Para o cálculo do BDI observar as referências mínimas e máximas constantes na "aba 4.BDI" da planilha de custos. 

12) As alíquotas utilizadas para ISS, PIS e COFINS, na planilha base, correspondem a uma empresa com tributação pelo lucro presumido. 

Cada licitante deverá utilizar as alíquotas de acordo com sua tributação, observada as orientações constantes do Edital. 

      
LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

     
ENG. CIVIL - CREA/RS 91.615 

     
DIRETOR DE OBRAS 

     
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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2. Composição dos Encargos Sociais  

Código Descrição Valor 

A1 INSS  

A2 SESI  

A3 SENAI  

A4 INCRA  

A5 SEBRAE  

A6 Salário educação  

A7 Seguro contra acidentes de trabalho  

A8 FGTS  

A SOMA GRUPO A  

     

B1 Férias gozadas  

B2 13º salário  

B3 Licença Paternidade  

B4 Faltas justificadas  

B5 Auxilio acidente de trabalho  

B6 Auxilio doença  

B SOMA GRUPO B  

     

C1 Aviso prévio indenizado  

C2 Férias indenizadas   

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden.  

C4 Depósito rescisão sem justa causa  

C5 Indenização adicional  

C SOMA GRUPO C  

     

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  

D2 
Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio 

indenizado 
 

D SOMA GRUPO D  

  SOMA (A+B+C+D)  
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CÁLCULO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS EMPREGADOS NO SETOR DE COLETA 

DE RSU 

   

   

 
3. CAGED 

 
Rio Grande do Sul  - Coleta de Resíduos Não-Perigosos - CNAE 38114 

 
Admissões 2097 

 
Desligamentos 2466 

 

Dispensados com justa causa 30 

 

Dispensados sem justa causa 1640 

 

Espontâneos 365 

 

Fim de contrato por prazo determinado 12 

 

Término de contrato 378 

 

Aposentados 0 

 

Mortos 23 

 

Transferência de saída 0 

  Indicadores   

 

Estoque recuperado início do Período 01-01-2019 5832 

 

Estoque recuperado final do Período 31-03-2019 -369 

 

Variação Emprego Absoluta de 01-03-2018 a 31-03-2019 -369 

 

    

 

Rotatividade 0,8353 

 

Demitidos s/ Justa Causa em relação ao Estoque Médio 0,6004 

 

Dias ano 360 

 

1/3 de férias (dias) 10 

 

Férias (dias) 30 

 

13º Salário (dias) 30 

 

Estoque Médio 2731,5 

 

FGTS 8% 

 

Multa FGTS 50% 

 

Fração de tempo para gozo férias 0,1972 

 

Dias de Aviso prévio 33 

 

Rotatividade temporal (meses) 14,3669 
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4. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

  
    

  

  
  Referência estudo TCE 

  

  

1° 

Quartil Médio 

3° 

Quartil 

Administração Central AC 5,08% 2,97% 5,08% 6,27% 

Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,33% 0,86% 1,33% 1,71% 

Lucro L 12,00% 7,78% 10,85% 13,55% 

Despesas Financeiras DF 1,51% i 6,50%   

Tributos - ISS 
T 

3,50% DU 60   

Tributos - PIS/COFINS 3,65%       

Fórmula para o cálculo do BDI:           

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1           

Resultado do cálculo do BDI:   30,30% 21,43% 27,17% 33,62% 

 

 

 

5. Depreciação Referencial TCE/RS (%) 

Idade do veículo (ano) Depreciação Média 

1 33,63 

2 43,13 

3 48,68 

4 52,62 

5 55,68 

6 58,18 

7 60,29 

8 62,12 

9 63,73 

10 65,18 

11 66,48 

12 67,67 

13 68,77 

14 69,79 

15 70,73 
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6. Remuneração de Capital 

  

Fórmula de cálculo da remuneração de capital: 

  

 

  
 

  

  

 

  
 

  

  

  

Jm = remuneração de capital mensal 

i = taxa de juros do mercado (sugere-se adotar a taxa SELIC) 

Im = investimento médio 

V0 = valor inicial do bem 

Vr = valor residual do bem 

n = vida útil do bem em anos 

 

7. Dimensionamento da frota 

      

Indicador Unid Valor 

População (H) hab 15836 

Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,347 

Geração total diária (Qd) ton/dia 5,50 

Geração Mensal ton 165,01 

Número de dias de coleta por semana (Dc) dia 6,00 

Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 6,42 

Densidade RSU compactado Kg/m³ 500 

Tipo de Veículo (1 = toco, 2 = truck) 
 

2 

Capacidade do Compactador m³ 15 

Capacidade nominal de carga (Cc) ton 9,5 

Número de Cargas por dia (Nc) 
 

0,68 

Número total de percursos de coleta por veículo, por dia (Np) 
 

1 

Número de veículos da Frota (F) 
 

0,68 
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ANEXO III 

MAPA DAS REGIÕES DE COLETA NO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 
 


