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CONTRATO 123/2019 

 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019 

N° DO PROCESSO 1941/2019 

 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa GRS AMBIENTAL 

SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, 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, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, 

inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na 

Av. Júlio de Castilhos nº 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca, denominado doravante 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS 

LTDA, CNPJ nº 21.583.419/0001-93, com sede à Rua Bento Gonçalves, nº 61, Município de Cacequi 

(RS), CEP 97.460-000, representada por Luiz Alessandro de Oliveira Trindade, inscrito no CPF sob nº 

003.608.170-17, residente e domiciliado à Rua João Lino Pretto, nº 2095, Bairro Parque Pinheiro 

Machado, município de Santa Maria, RS, 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$ 53.416,44 (cinquenta e 

três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos); 

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 

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. 
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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 640.997,28 

 

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 

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 
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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; 

 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; 
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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 

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. 
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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 

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; 



 

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

[6] 

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

 

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. 

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.  
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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; 

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; 
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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 

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, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

LUIZ ALESSANDRO DE OLIVEIRA 

TRINDADE 
GRS Ambiental Soluções Integradas Ltda 

 

 

 

 

 

 

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 

1.1 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. 

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. 
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- 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: 

 

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. 
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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. 

 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  
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 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; 

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 
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  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 

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 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 
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