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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL 
DO LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO 

 
 
 

 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO - RS, por intermédio da 

Prefeita Municipal, torna público pelo presente EDITAL TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e legislação pertinente, que serão recebidos os envelopes contendo a 
documentação e a proposta, na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto, na 
Av. Jorge Muller, 1.075, centro, na Sala de Reuniões. 

 
Data da Entrega do Envelope n° 1 “DOCUMENTAÇÃO”, e Envelope n° 2 

“PROPOSTA”, e realização do certame, dia 02/10/2013, às 09:30 horas na Sala de 
Reuniões. 

 
1 - DO OBJETO 

 
1. A presente licitação, tem como objeto a contratação de empresa para 

realização dos serviços de destinação final do lixo domiciliar, comercial e de materiais 
recicláveis (máximo de 18 toneladas mês), para aterro sanitário, devidamente 
licenciado por órgão ambiental, estadual, com apresentação de licença operacional em 
vigor. 

O serviço de recolhimento e transporte dos resíduos será realizado por 
servidores em com equipamentos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Urbanos do Município de Santo Antônio do Planalto, sendo que será realizado o 
transporte dos resíduos em 2 (dois) dias específicos da semana. 

O ponto de recepção dos resíduos sólidos, devidamente licenciado pelos 
órgãos ambientais não poderá estar localizado a uma distância superior a 120 (cento e 
vinte) quilômetros da sede do Município de Santo Antônio do Planalto/RS. 

 
1.1. o prazo do contrato a ser celebrado para execução dos serviços é de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 
1.2.  Integram esta licitação, ainda, como anexos numerados: 
 
a) Anexo I – Minuta do Contrato; 
b) Anexo II – Modelo de Proposta de preços; 



c) Anexo III – Modelo de Credenciamento; 
d) Anexo VI – Custo / Entrega do Resíduo; 
e) Anexo V – Declaração de Menor. 
 
 

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 2.1. Os recursos orçamentários para atender às despesas decorrentes desta 
licitação, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, do orçamento geral de 
2013: 
- 06.02.10301.00064.2.043 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 
3.3.90.39.00.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 

 
a) As empresas participantes far-se-ão presentes por um Representante Legal, 

com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, devendo o 
representante exibir no ato de entrega dos envelopes, documento oficial que o 
identifique e entregar o termo de credenciamento (modelo do Anexo II ou procuração 
ou o ato constitutivo que lhe der poderes para o certame, documento que será autuado 
no processo licitatório); 

 
b) O documento de credenciamento ou que dê poderes ao representante na 

licitação, e o documento de identidade do credenciado ou representante, deverão ser 
entregue mesmo que tenham sido entregues para cadastro, sendo que a não exibição 
não inabilita o licitante, mas o impedirá de se manifestar e/ou responder pela empresa. 

   
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer 

interessados/empresas que atenderem as exigências deste Edital. 
4.2. Caso sejam apresentadas cópias da documentação, estas deverão estar 

legíveis e devidamente autenticadas. 
4.3. Os participantes deverão ter pleno conhecimento de todos os termos do 

presente Edital, das condições gerais e particulares do presente objeto desta Tomada 
de Preços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo 
da correta formulação das propostas, ou do integral e rigoroso cumprimento do 
contrato, na sendo aceitas as reivindicações a posteriori ou quaisquer alegações ou 
impugnações intempestivas. 

4.4. Do edital da Tomada de Preços: 
4.4.1. Quando do recebimento/retirada do Edital, o adquirente deverá informar 

qual o endereço ou número de fax e o nome do responsável através do qual deseja 
receber as informações ou esclarecimentos ou intimações a respeito da presente 
licitação. 

4.4.2. O Município de Santo Antônio do Planalto fica reservado o direito de 
efetuar diligências em qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e 



veracidade dos documentos e informações apresentadas nas propostas, bem como 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
5.1. Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos e lacrados, que deverão ser entregues à CPL Comissão de 
Permanente de Licitação na data, hora e local fixados no preâmbulo deste edital, 
contendo, o primeiro, documentos de “Habilitação”, e o segundo, a “Proposta de 
Preços”. 

5.2. O prazo para a entrega dos envelopes é impreterível e peremptório, não se 
admitindo a entrega fora do dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

5.3. As propostas deverão ser datilografadas ou impressas por computador e 
deverão estar rubricadas em todas as suas folhas, datadas ou assinadas pelo 
representante legal da licitante na última folha. 

 
6 - DO ENVELOPE Nº 01 HABILITAÇÃO 

 
6.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única 

via, em envelope lacrado, assim identificado externamente: 
  

ENVELOPE 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
PROPONENTE – ( Nome da Empresa ) 

 
 6.2. O envelope de nº 01 deverá conter declarações da proponente 
informado que: 
 a) Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivo da 
Habilitação; 
 b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinado pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V; 
 c) Declaração de Concordância com o presente Edital de Licitação e Minuta de 
Contrato; 
 d) Declaração de haver tomado conhecimento de todas as informações e 
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assinado pelo 
representante legal da licitante. 
 
 6.3. Documentos relativos a Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo 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;  

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

c) Cédula de identidade dos diretores; 



d) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
6.4. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão 

Quanto à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
emitida pela Receita federal do Brasil; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da 
sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço; 

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a Justiça do 

Trabalho; 

g) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 180(cento e oitenta) dias da abertura 
da sessão pública deste Pregão, se outro prazo não constar no documento; 

h) Apresentar cópia de declaração fornecida pelo poder Público Municipal onde 
está localizado o Aterro Sanitário, autorizando receber lixo de outros Municípios no 
Aterro Sanitário licenciado pela FEPAM; 

I) Apresentar Alvará Municipal da Vigilância Sanitária para gestão de Aterros 
Sanitários. 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico 
da empresa, registrado no CREA, fornecido por empresa jurídica de direito público ou 
privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto similar ao da presente 
licitação; 

b) Certidão de acervo técnico, registrado no CREA, em nome do responsável 
técnico da empresa licitante, com objeto compatível em características com o ora 
licitado; 

c) Registro ou inscrição da empresa licitante, pessoa jurídica em entidade 
competente (CREA) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Rio Grande do Sul; 

d) Registro ou inscrição da pessoa Física em entidade competente (CREA) 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul, 
onde o profissional é responsável técnico da Empresa Licitante; 

e) Cópia do certificado de responsabilidade técnica de que possui profissional 
habilitado no C.R.A. do RS; 

f) Cópia do Alvará de Habilitação da Empresa licitante do Conselho Regional de 
Administração (CRA); 



g) Cópia da Declaração de licenciamento, com atividade de fontes móveis de 
poluição, para transporte de resíduos Classe II (A e B) emitido pelos órgãos 
competentes (FEPAM, FATMA), em nome da Empresa licitante;  

h) Comprovante de licenciamento (Licença Operacional) emitido pelos órgãos 
competentes, FEPAM, ou FATMA, para unidade de tratamento de resíduos de serviços 
de saúde em nome da empresa licitante ou apresentação de contrato em que conste a 
permissão para o licitante fazer o depósito no local licenciado a outra empresa; 

i) Cópia da Licença de Operação de unidade de classificação/seleção de 
resíduos sólidos urbanos com capacidade mínima de 100 toneladas mês de resíduos, 
emitida pelos órgãos competentes, FEPAM, FATMA, em nome da Empresa licitante ou 
apresentação de contrato que conste permissão para o licitante fazer o depósito no 
local licenciado a outra empresa; 

j) Cópia da Licença de Operação de central de triagem de resíduos sólidos 
urbanos, emitida pelos órgãos competentes FEPAM, FATMA, em nome da Empresa 
licitante ou apresentação de contrato em que conste a permissão para o licitante fazer 
o depósito no local licenciado a outra empresa; 

k) Cópia da Licença Operacional de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos 
emitida por órgão competente, FEPAM, FATMA, em nome da Empresa licitante ou 
apresentação de contrato em que conste a permissão para o licitante fazer o depósito 
no local licenciado a outra empresa; 

l) Apresentar no mínimo 03 (três) certidões ou declarações fornecidas por 
pessoas jurídicas de direito público, comprobatórios da aptidão da empresa licitante 
para a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos e serviços similares aos 
ora licitado; 

m) Prova de a empresa possuir Responsável Técnico em seu quadro social 
através de contrato de prestação de serviços, ou funcional permanente, responsável 
pela área de segurança do trabalho, devidamente Registrado no C.R.E.A. - Conselho 
Regional de Engenharia , Arquitetura e Agronomia/RS; 

n) Prova de a empresa possuir Responsável técnico em seu quadro social 
através de contrato de prestação de serviços ou funcional permanente, responsável 
pela área de medicina do trabalho, devidamente registrado no CREMERS – Conselho 
Regional de Medicina/RS; 

o) Apresentar PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) bem como 
atestado de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsável; 

p) Apresentar PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
da empresa assinado pelo médico responsável da empresa; 

q) Apresentar declaração ou atestado de que está implantado na empresa o 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), Assinado pelo responsável técnico 
conforme especificações da IN-INSS/PRES nº20; 

r) Apresentar Plano de Prevenção de Acidentes e segurança no Trabalho, 
assinado pelo responsável técnico; 



s) Declaração de a Empresa possuir recursos humanos e matérias para o 
cumprimento do objeto ora licitado; 

t) Apresentar LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) 
assinado pelos responsáveis técnicos; 

u) Apresentar alvará de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) em nome 
da empresa licitante com validade no mínimo de três meses após o presente certame; 

v) Apresentar comprovante de Cadastro técnico Federal e certificado de 
regularidade, da empresa licitante junto ao IBAMA, (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 

 
Obs: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por 
meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

 

7 - DO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. Os documentos que constituem a proposta de preços deverão ser 
apresentados em 1 (uma) via, em envelope lacrado, assim identificado externamente: 

 
ENVELOPE 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE – ( Nome da Empresa ) 

 
7.2. O envelope nº 02 deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por 

meio eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, obedecendo o modelo de proposta e 
termo de referencia do ANEXO II deste Edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-
mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do 
licitante, devendo ser redigida numa única folha: 

b.1)  de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60(sessenta) dias 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, 
§ 3º, da Lei nº 8.666/93; 

b.3) de que aceita as condições do edital e que, se vencedora da licitação, 
executará o serviço pelo preço proposto e de acordo com as normas específicas 
vigentes nesse Município; 

7.3. O preço deve ser indicado preço unitário líquido por item, em moeda 
nacional, contendo, ainda, a descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, 



garantia e demais dados técnicos quando for o caso. No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 
correrão por conta do licitante vencedor. 

7.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

7.5. A proposta será pelo menor preço global apurado após a etapa dos lances e 
de acordo com as especificações do produto. 

7.6. Indicação de kilometragem do local o qual será realizado a seleção dos 
matérias ou o depósito final e despesa com pedágios, estas despesas serão 
acrescidas juntamente com o valor da proposta financeira, para obter o menor 
preço, utilizando para isso o ANEXO IV. 

7.2.7. O preço máximo admitido será de 4.000,00 (quatro mil reais) 
mensais para a prestação dos serviços conforme objeto do presente edital. 

 
8 - DO PROCESSAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
8.1. O recebimento dos envelopes será efetuado pela Comissão Permanente 

de Licitação do Município de Santo Antônio do Planalto no dia e hora mencionados no 
preâmbulo deste edital, lavrando-se, em cada ato, ata circunstanciada, de acordo com 
o seguinte procedimento: 

8.1.1. Recebimento das credenciais dos representantes da cada proponente – 
procurações e carta credenciais – que serão retidos pela Comissão Permanente de 
Licitação e juntadas ao processo de licitação; 

8.1.2. Entrega dos envelopes nº 01e nº 02 diretamente a Comissão 
Permanente de Licitação; 

8.1.3. Em se tratando de instrumento particular de procuração, este  deverá ser 
apresentado com firma reconhecida, e, se for substabelecimento, deverá estar 
acompanhado do mandado do outorgante; 

8.1.4. O representante legal da proponente deverá possuir poderes para 
desistir da interposição de recursos e/ou desistir de recursos já interpostos; 

8.2. Abertura do envelope “1” - habilitação e a verificação e rubrica dos 
documentos de habilitação das proponentes. 

8.3. serão inabilitados os proponentes que: 
8.3.1. Deixarem de apresentar qualquer documento exigido, ou apresentá-lo 

em desacordo com este edital; 
8.3.2. Não atenderem as exigências previstas neste Edital; 
8.3.3. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, 

entrelinhas, cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissões ou não apresentarem  os 
documentos na íntegra; 

8.4. Divulgada a decisão sobre a habilitação e inabilitação das proponentes, em 
havendo renúncia expressa de todos os interessados de seu direito de recorrer da 
decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitação, a licitação terá 
prosseguimento com a abertura do envelope nº 02 – proposta de preços. 



8.5. O resultado do julgamento da fase de habilitação será comunicado aos 
participantes no ato se presentes todas as empresas, e mediante envio de cópia da ata 
via e-mail ou fax; 

8.6. Às proponentes inabilitadas serão restituídos os envelopes “02” - proposta 
de preços; 

8.7. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem, quando ao 
envelope nº 02, incompletas, com borrões, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos em 
parte essenciais, sem  a devida ressalva; 

8.8. Abertos os envelopes “02), as propostas de preços serão rubricadas e 
analisadas pelos participantes e, posteriormente, pela Comissão Permanente de 
Licitação. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

8.8.1. Apresentarem valores insignificantes ou irrisórios em relação aos 
praticados atualmente; 

8.9. na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, e a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis 
para que as proponentes apresentem novas propostas, sanadas as causas que 
motivaram a desclassificação. 

8.10. As propostas de preços que estejam de acordo com as disposições deste 
Edital serão classificadas em ordem crescente do menor para o mair preço, sendo 
observado o disposto no ANEXO IV. 

8.11. Feita a classificação, será julgada vencedora a empresa que apresentar o 
menor preço; 

8.12. No caso de empate, proceder-se-á a um sorteio, nos termos do disposto 
no artigo 45 §2º da Lei Federa 8.666/93. 

8.13. Ultrapassada a fase de habilitação, não será permitida a desistência de 
participação e consequentemente retirada de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação; 

8.14. A inabilitação ou desclassificação de proponente(s) implicara na 
concessão do prazo de três dias para apresentação de recursos. 

8.15. A intimação das decisões referente à habilitação, julgamento de 
propostas, adjudicação e homologação, será feita mediante publicação no quadro 
mural da Prefeitura ou via fax. 

 
9 - DOS RECURSOS 

 
9.1. Dos atos praticados pela Administração no curso do procedimento 

licitatório caberá recurso nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto na 
Constituição Federal. 

 
10 - ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 
10.1. O Município de Santo Antônio do Planalto adjudicará o objeto do certame 

ao proponente declarado vencedor; 



10.2. Após a adjudicação e homologação do certame, a licitante vencedora 
será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar o contrato, conforme 
minuta constante do ANEXO I deste Edital. 

10.3. O prazo de contato a ser celebrado para execução dos serviços é de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente; 

10.4. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido, implicará, após regular processo administrativo, na proibição de participar 
de novas licitações pelo prazo de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

10.5. O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e partes integrantes, 
conforme disposto neste edital e pelas demais normas de Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

10.6. Sem prejuízo da sanções previstas em lei, o contratante que não atender 
os prazos estabelecidos nesse edital decairá o direito à contratação. 

 
11 - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1. S execução será processada pelo regime de empreitada por preço global, 

e o pagamento será feito mensalmente até o décimo dia posterior ao mês vencido, por 
serviços efetivamente realizados e aprovados de acordo com a fiscalização da 
municipalidade; 

11.2. É permitida a empresa contratada a subcontratação parcial do objeto da 
presente licitação, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 
12 - DOS PRAZOS 

 
12.1. O prazo para execução dos serviços objeto do presente Edital será de 12 

(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado  
nos termos da legislação vigente, por interesse da administração; 

12.2. O prazo para início dos serviços e de até 5 (cinco) dias, contados da data 
da emissão da ordem de serviços. 

 
13 - DOS PAGAMENTOS E DOS REAJUSTES 

 
13.1. Havendo atraso no pagamento, o débito será corrigido pelo IGP-M/FGV, 

ou outro índice que vier a substituí-lo, mais juros de mora pela taxa legal que estiver 
em vigor na data do atraso; 

 
13.2. O reajustamento dos preços será feito anualmente, ou seja, a cada 12 

(doze) meses da assinatura do contrato, pelo índice IGP-M/FGV a partir dos preços 
iniciais apresentados na proposta de preços. 

 
14 - DAS PENALIDADES 

 
14.1. Poderão ser aplicadas à contratada, as seguintes penalidades, por 

inadimplemento contratual: 



a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, 
para as quais a CONTRATADA tenha concorrido; 

b) Sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA  ficará sujeita às 
seguintes multas: 

b.1) de  até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas e/ou legislação pertinente; 

b.2) de até 10% (dez por cento) sobre o total atualizado do contrato, na 
hipótese de  inexecução total,  senão incidirá sobre o valor representativo da parcela 
inexecutada ou executada com  imperfeição ou em desacordo com as especificações 
previstas no objeto deste contrato. 

c) Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, 
dependendo da gravidade ou falta; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta 
grave; 

e) Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos 
em lei; 

f) As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
a critério do CONTRATANTE, admitida sua reiteração; 

g) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável 
pelas perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE. 

 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 
15.1. Incumbirá ao Município de Santo Antônio do Planalto/RS: 
15.1.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem prestados, visando ao 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas no contrato e na 
legislação em vigor, bem como regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a 
execução dos serviços objeto dessa Tomada de Preços; 

15.1.2. Fiscalizar a execução dos serviços, a fim de assegurar sua regularidade 
e fiel cumprimento do contato e das normas legais pertinentes; 

15.1.3. Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente, no contrato; 

15.1.4. Pagar pontualmente o valor contratual dos serviços, de acordo com as 
prescrições constantes no contrato; 

15.1.5. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais; 
15.1.6. Promover reajustamento do valor contratual; 
15.1.7. Delegar a servidor público municipal efetivo, a responsabilidade pela 

fiscalização e fiel cumprimento das normas contratadas; 
 
15.2. Incumbirá à contratada 
15.2.1. Realizar os serviços do presente contrato dentro das especificações do 

Edital dessa Tomada de Preços; 
15.2.2. Executar os serviços na conformidade das disposições legais e 

contratuais, inclusive no que tange às normas de proteção ambiental; 



15.2.3. Atender às determinações do Município de Santo Antônio do 
Planalto/RS para fornecer, quando solicitados, todos os dados, informações e 
elementos referentes aos serviços; 

15.2.4. Permitir à fiscalização municipal livre acesso aso equipamentos e aos 
serviços vinculados ao objeto licitado, nos termos do presente contrato; 

15.2.5. Fornecer toda a mão-de-obra, material e equipamentos necessários 
responsabilizando -se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
seguros decorrentes; 

15.2.6. Dar destinação em aterro sanitário devidamente licenciado, aos 
resíduos urbanos; 

  
16 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 
16.1. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a aplicação das 

sanções contratuais ou rescisão do contrato; 
16.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão de seu cumprimento, levando o Município de Santo Antônio do 

Planalto a Comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos 
estipulados; 

d) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Santo Antônio do Planalto; 

e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de deus superiores; 

f) O cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, anotada na 
forma do parágrafo 1º do art. 67 da Lei Federal 8.666/93; 

16.3. A rescisão do contrato se dará na forma e pelas razões previstas na Lei 
8.666/93; 

16.4.  Caso o contrato seja prorrogado, o mesmo poderá ser rescindido a 
qualquer momento, bastando o pré-aviso pelo Município de Santo Antônio do Planalto 
ao contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. O Edital da Tomada de Preços e a proposta financeira da proponente 

vencedora farão parte integrante do contrato, independentemente da transcrição. 
 
17.2. As alterações contratuais serão procedidas nos termos do contrato e do 

art. 65 e seus parágrafos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
17.3. Todas as informações, elementos ou esclarecimentos solicitados pelos 

interessados, serão sempre por escrito; 
17.4. Toda e qualquer comunicação entre o Município de Santo Antônio do 

Planalto e as proponentes e a contrata será obrigatoriamente por escrito e só assim 
terá validade; 



17.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas  condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, na forma 
determinada por lei, sendo os mesmos compromissados por termo aditivo; 

17.6. As dúvidas e os caso omissos serão solucionadas pela CPL - Comissão 
Permanente de Licitações; 

17.7. O Município de Santo Antônio do Planalto se reserva o direito de revogar 
ou suspender esta licitação a qualquer tempo, sem que caibam a quaisquer das 
proponentes direitos, vantagens e/ou indenizações; 

17.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente licitação e do contrato que vier a ser firmado. 

 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

PLANALTO, EM 11 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
 

Cristiane Alberton Franco 
Prefeita Municipal 

Registre-se e publique-se 
no 

Painel Municipal 



ANEXO I 
EDITAL N° 021/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

“CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO E A EMPRESA 
....................................., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL 
URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 
PLANALTO” 

 
  

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa e executiva na Av. Jorge Muller, 1.075, CNPJ 
sob nº 94704020/0001-97, neste ato representada pela Senhora Prefeita Municipal, 
Cristiane Alberton Franco, brasileira, casada, professora, residente e domiciliado em 
Santo Antônio do Planalto, na Av. Jorge Muller nº...., CPF nº ..............., CI SSP /RS nº 
..............., doravante denominado CONTRATANTE, e, ........pessoa jurídica de direito 
privado, com sede em ......, inscrita no CNPJ sob nº ..... neste ato representada pelo 
Senhor, (qualificação)...... doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente 
contrato de prestação de serviços de Destinação Final do Lixo Domiciliar, Comercial e 
Materiais em Aterro Sanitário Devidamente Licenciado por Orgão  Ambiental Estadual, 
com apresentação de licença operacional em vigor de acordo com as cláusulas e 
disposições  a seguir expressas: 
 
1. DA ORIGEM E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO  

 
1.1 O presente contrato é originário do Procedimento licitatório modalidade 

Tomada de Preços nº 002/2013, lançado pelo Edital de Tomada de Preços nº 
002/2013, de 11 de setembro de 2013, cujos atos estão autuados no Processo 
Administrativo nº 038/2013, de 11 de setembro de 2013, e seu regime jurídico é o da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente, as 
disposições do Código Civil e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
atinentes à espécie, e observando-se, na sua execução, todos os documentos que 
integram a licitação que lhe deu origem, em especial, a proposta e demais documentos 
apresentados pela CONTRATADA. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Pelo presente instrumento de Contrato  Administrativo, a CONTRATADA se obriga 
a prestar serviços  de destinação final do lixo domiciliar, comercial, e de materiais 



recicláveis para aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental, estadual, 
com apresentação de licença operacional em vigor, para com o  CONTRATANTE. 
 
3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Os serviços que constituem o objeto deste contrato deverão ser executados em 
estrita conformidade e atender todas as especificações e elementos que integram o 
Edital de Tomada de Preços nº 02/2013, sob regime de empreitada por preço global. 
 
4. DOS PRAZOS 
 
4.1. O prazo para início dos serviços será de 5 (cinco) dias a contar da data da emissão 
da ordem de serviço. 
4.2. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar da assinatura 
deste, podendo ser prorrogado por até 60 meses nos termos da legislação vigente. 
 
5. DO PREÇO 
 
5.1. A CONTRATANTE pagará à contratada o valor de R$ …...........(............................) 
mensal, pelos serviços de destinação final do lixo domiciliar, comercial e de matérias 
recicláveis para aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental, estadual, 
com apresentação de licença operacional em vigor. 
 
6. DOS REAJUSTES 
 
6.1. O reajustamento dos preços será feito anualmente, ou seja, a cada 12 (doze) 
meses contados da assinatura do contrato pelo índice IGP-M/FGV, a partir do preço 
inicial apresentado na proposta de preços. 
 
7. DO PAGAMENTOS 
 
7.1. O pagamento dos serviços será feito mensalmente, até o décimo dia posterior ao 
mês vencido, por serviços efetivamente realizados e aprovados de acordo com a 
fiscalização da municipalidade e mediante apresentação de nota fiscal. 
7.2. Havendo atraso no pagamento superior a 05 (cinco) dias o valor será corrigido pelo 
IGP-M/FGV até a data da quitação do débito. 
 
8. DAS PENALIDADES 
 
8.1. Poderão ser aplicadas à contratada, as seguintes penalidades, por inadimplemento 
contratual: 
a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, para 
as quais a CONTRATADA tenha concorrido; 
b) Sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA  ficará sujeita às 
seguintes multas: 



b.1) de  até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas e/ou legislação pertinente; 
b.2) de até 10% (dez por cento) sobre o total atualizado do contrato, na hipótese de  
inexecução total,  senão incidirá sobre o valor representativo da parcela inexecutada ou 
executada com  imperfeição ou em desacordo com as especificações previstas no 
objeto deste contrato. 
c) Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade ou falta; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave; 
e) Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei; 
f) As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 
critério do CONTRATANTE, admitida sua reiteração; 
g) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas 
perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
9.1. Incumbirá ao Município de Santo Antônio do Planalto/RS: 
9.1.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem prestados, visando ao atendimento 
das normas, especificações e instruções estabelecidas no contrato e na legislação em 
vigor, bem como regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a execução dos serviços 
objeto dessa Tomada de Preços; 
9.1.2. Fiscalizar a execução dos serviços, a fim de assegurar sua regularidade e fiel 
cumprimento do contato e das normas legais pertinentes; 
9.1.3. Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 
especificamente, no contrato; 
9.1.4. Pagar pontualmente o valor contratual dos serviços, de acordo com as 
prescrições constantes no contrato; 
9.1.5. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais; 
9.1.6. Promover reajustamento do valor contratual; 
9.1.7. Delegar a servidor público municipal efetivo, a responsabilidade pela fiscalização 
e fiel cumprimento das normas contratadas; 

 
9.2. Incumbirá à contratada: 
9.2.1. Realizar os serviços do presente contrato dentro das especificações do Edital 
dessa Tomada de Preços; 
9.2.2. Executar os serviços na conformidade das disposições legais e contratuais, 
inclusive no que tange às normas de proteção ambiental; 
9.2.3. Atender às determinações do Município de Santo Antônio do Planalto/RS para 
fornecer, quando solicitados, todos os dados, informações e elementos referentes aos 
serviços; 
9.2.4. Firmar, sob sua inteira responsabilidade e exclusivo ônus, todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade  civil e ao ressarcimento eventual 
de todos os danos materiais ou pessoais causado a seus empregados ou a terceiros, 
bem como multas e/ou indenizações por danos ambientais que virem, eventualmente, a 
ser aplicados no termos da lei;  



9.2.5. Permitir à fiscalização municipal livre acesso aos equipamentos e aos serviços 
vinculados ao objeto licitado, nos termos do presente contrato; 
9.2.6. Fornecer toda a mão-de-obra, material e equipamentos necessários 
responsabilizando -se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
seguros decorrentes; 
9.2.7. Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e 
pessoais a seus operários, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será 
inteiramente responsável; 
9.2.8. Os responsáveis técnicos da contratada deverão ter atribuições funcionais 
compatíveis com o objeto da presente licitação e estarem devidamente registrados no 
CREA, o que deverá ser anotado em processo de fiscalização.   
9.2.9. Dar destinação em aterro sanitário devidamente licenciado, aos resíduos 
urbanos; 
 
10.  DA RESCISÃO. 
 
10.1. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão de seu cumprimento, levando o Município de Santo Antônio do Planalto a 
Comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 
d) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao município de 
Santo Antônio do Planalto; 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de deus superiores; 
f) O cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, anotada na forma do 
parágrafo 1º do art. 67 da Lei Federal 8.666/93; 
10.2. A rescisão do contrato se dará na forma e pelas razões previstas na Lei 8.666/93; 
10.3. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a aplicação das sanções 
contratuais ou rescisão do contrato; 
10.4. Caso o contrato seja prorrogado, o mesmo poderá ser rescindido a qualquer 
momento, bastando o pré-aviso pelo Município de Santo Antônio do Planalto ao 
contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
11.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. Os recursos orçamentários para atender às despesas decorrentes desta licitação, 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, do orçamento geral de 2013: 
 
- 06.02.10301.00064.2.043 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 
3.3.90.39.00.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
 
 



12. DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral 
de contratos e as disposições de direito privado. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
13.1. O Edital da Tomada de Preços e a Proposta Financeira da proponente vencedora 
farão parte integrante do contrato, independente da transcrição. 
13.2. Todas as informações, elementos ou esclarecimentos solicitados pelos 
interessados, serão sempre por escrito. 
13.3. Toda e qualquer comunicação entre o Município de Santo Antônio do Planalto e a 
CONTRATADA será obrigatoriamente por escrito e só assim terá validade. 
13.4. A CONTRATADA declara possuir todas as licenças e autorizações necessárias 
para a realização dos serviços objeto deste contrato, inclusive  a licença de 
funcionamento emitida pela FEPAM; 
13.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, na forma 
determinada por lei, sendo os mesmos compromissados por termo aditivo. 
  
14. DO FORO 

 
14.1. do Foro – Para dirimir as questões suscitadas com base neste contrato, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Carazinho. 
                                                 

De pleno acordo com o disposto neste instrumento, as partes o subscrevem na 
presença e juntamente com duas testemunhas, em quatro (3) vias de igual teor, forma 
e valor. 
  
 
 SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, ....de .......... de 2013. 

 
 
 
___________________________          ___________________________ 

    CONTRATANTE                                    CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS:  
1. __________________________         2. ____________________________ 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
EDITAL N° 021/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 
OBJETO: Serviços de destinação final de lixo domiciliar, comercial, materiais 
recicláveis para aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental, 
estadual, com apresentação de licença operacional em vigor. 
 
NOME DA EMPRESA:....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
 

 
CNPJ:................................................................................................................................. 
 
PROPOSTA FINACEIRA DE CUSTOS MAIS LUCROS PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO ACIMA, OBDECENDO AO EDITAL/TOMADA DE PREÇOS 002/2013, BEM 
COMO TODOS OS SEUS ANEXOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 
…...............(...............................................................................................................) 
MENSAIS. 
 
 
 
 
DATA: …..../........./................... 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:............................................................ 
 
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura e Carimbo do Proponentes 
 
 
Após abaixo o carimbo do CNPJ 
 
 
 



 
 

ANEXO III  
EDITAL N° 021/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 
CREDENCIADORA - EMPRESA OU PESSOA FÍSICA: 
 
Nome: 
 
Nacionalidade:                                    Estado civil:                   
 
Endereço:  
 
CNPJ/CPF:                                           Profissão: 
 
CREDENCIADO: 
 
Nome: 
 
Nacionalidade:                                    Estado Civil: 
 
Endereço:                                                                 
 
CPF:                                  CI:                                 Profissão:   
 
 Através deste instrumento de credenciamento, o CREDENCIADOR 
acima qualificado, nomeia o CREDENCIADO, também qualificado, para ser seu 
representante na licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2013, promovida pelo 
Município de SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, conferido-lhe todos os poderes 
necessários para a prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, podendo o mesmo tudo assinar e requerer, em especial, protestar, 
impugnar, ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e assinar  
contratos e aditivos oriundos daquele certame licitatório. 
 
  ................................., ...... de ................... de 2013. 
 

_________________________ 
Empresa Credenciadora 

Papel Timbrado ou c/carimbo CNPJ 
 
 

Obs.: a pessoa que assina o credenciamento deve ter poderes para tanto  
 



ANEXO IV  
EDITAL N° 021/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 

DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
 

CUSTO ACESSÓRIO PARA ENTREGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

PROPOSTA ACESSÓRIA A FINACEIRA 
 
 

OBJETO: Calcular o custo na entrega dos resíduos sólidos urbanos: 
Caminhões Kilometragem 

(ida e volta) 
Km em R$ Pedágios em 

R$  
Total em R$ 

02 eixos     

03 eixos     
 
 
* O custo do Km rodado será utilizado o disposto na Lei Municipal 891/2008 de 08 
de abril de 2008, reajustado através do Decreto nº 002/2013, de 11 de janeiro de 
2013, sendo: 
Caminhão (02 eixos) 
basculante. 

Km rodado URM – 065 1,72 

Caminhão (03 eixos) 
basculante. 

Km rodado URM – 0,82 2,17 

 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura e Carimbo do Proponentes 
 
 
Após abaixo o carimbo do CNPJ 
 



ANEXO V  
EDITAL N° 021/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 
 
 
 

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________ sediada à (Endereço 
Completo) 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 
 
________________, _____ de ___________________ de 2013 
 
___________________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
 
___________________________________________________ 
(Nº da CI do declarante) 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 


