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LICITAÇÃO NÚMERO 199/2017 
PEDIDO: 5075/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
O Município de Torres, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante 
Pregoeira, designada pela Portaria n° 284/2017, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL N° 199/2017 do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal n° 47/2005, e, subsidiariamente a Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
l - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Torres, 
situada a Rua José Antônio Picoral, nº 79, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, 
no dia 29 de junho de 2017, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF. 
 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas até às 09h00min do mesmo dia. 
 
1.3. Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa 
Delta Informática, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a Pregoeira e equipe 
de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do processo. 
Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora estabelecidas para a 
realização da licitação, serão cadastrados pela Pregoeira, após seu credenciamento 
conforme item 4 deste Edital. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será transferido para data e horário a 
ser definidos pela administração, os quais serão publicados nos mesmos meios deste. 
 
2 - OBJETO 
2.1. Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para execução dos 
seguintes serviços no Município de Torres/RS. 

 

2.1.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e animais 

mortos;  

2.1.2. Serviços de disponibilização, operação, manutenção e administração da 

unidade de transbordo;  

2.1.3. Serviço de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos. 

 
2.2. Será admitida a participação de empresas em Consórcio, desde que observadas 
as seguintes exigências: 
2.2.1. Comprovação de compromisso público ou particular de Constituição de Consórcio, 
subscrito pelos consorciados, estabelecendo, com clareza e precisão, o compromisso 
destas entre si, e em relação ao objeto da licitação, bem como a indicação da empresa líder 
e responsável pelos atos praticados pelo consórcio, que exercerá a liderança e a 
representação do mesmo perante a Prefeitura Municipal; 
2.2.2. Apresentação, por parte de cada empresa consorciada, da Documentação de 
Habilitação Jurídica, Técnica, Econômico-financeira, Fiscal e Trabalhista, admitindo-se, para 
efeito de Habilitação Técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de Habilitação Econômico-Financeira, o somatório dos valores de cada consorciado 
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na proporção de sua respectiva participação; 
2.2.3. Responsabilidade solidária das empresas integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase licitatória quanto na execução do contrato, bem como pelos 
encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do contrato, até o seu recebimento 
definitivo por parte da Contratante. 

 
2.3. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
Contrato emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, podendo ser alterado conforme os 
Artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas ou consórcio de empresas que 
prestem o serviço e cumpram com as exigências estabelecidas neste edital. 
 
3.2. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE  

3.2.1. A ME, EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela 
Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente 
com o credenciamento, declaração formal, conforme Anexo, de que não está 
incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
n.º 123/06, assinada por representante legal da licitante ou por procurador 
credenciado, bem como  pelo responsável técnico(contador/técnico contábil), 
munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 
credenciamento. 

 
3.2.1.1. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 3.2.1., aos benefícios previstos 
na Lei Complementar n.º 123/06. 
3.2.2. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs 
deverão apresentar toda a documentação exigida no item 9. do Edital, mesmo que esta 
apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal. 
3.2.2.1. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às 
MEs e EPPs o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a licitante for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
3.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
3.3. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de 
mais de uma entidade. 
3.4. Cada licitante apresentar-se-á na licitação com apenas um (01) representante legal que, 
devidamente munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, 
devendo ainda, no ato da entrega dos Envelopes, identificar-se exibindo a carteira de 
identidade.  
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em 
envelopes separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à Pregoeira ou 
sua Equipe de Apoio. Não serão aceitos pela Pregoeira e por sua Equipe de Apoio 
envelopes, propostas financeiras ou documentos de habilitação entregues, ainda que 
recebidos, em local diverso do especificado no item 1 – PREÂMBULO e que, por qualquer 
razão, não tenham chegado à Pregoeira ou à sua Equipe de Apoio até a data e o horário de 
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início da sessão pública do Pregão Presencial. Os envelopes deverão estar fechados, 
contendo na parte externa a seguinte inscrição: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2017 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2017 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 
4.2. A licitante deverá apresentar juntamente com os envelopes referidos no item 4.1., 
e fora destes, declaração (conforme modelo Anexo IV) de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos do art. 4°, VII, 
da Lei n.º 10.520/02, e, ainda, de que não está temporariamente suspensa de participar em 
licitação e impedida de contratar com a Administração e de que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
5. CREDENCIAMENTO 
5.1. As Licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de 
representante que, devidamente munido do documento que o credencie a participar deste 
Pregão, venha a responder pela empresa ou por sua representada, devendo, ainda, 
previamente à entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente.   
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento de procuração, público ou particular 
e, neste caso, com firma reconhecida, contendo poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em representação da 
Licitante. 

5.2.1 O representante, sócio-gerente, ou diretor da empresa Licitante, deverá apresentar 
documento estatuto, ata de eleição, contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, mediante cópia autenticada, inclusive para a comprovação da outorga 
dos poderes na supracitada procuração. 

5.2.2 O(s) documento(s) do item 5.2 deverão ser apresentados fora e separadamente dos 
envelopes, acompanhados dos documentos de identidade dos credenciados. A 
apresentação do estatuto, ata de eleição, contrato social ou procuração, para fins de 
credenciamento, não supre a necessidade da apresentação destes no envelope de 
habilitação.  

5.2.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa 
possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 123/2006, 
as licitantes deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal e pelo representante técnico (contador/técnico contábil) de que 
atendem os requisitos do artigo 3º da referida Lei, para que possam fazer jus aos 
benefícios previstos nesta. 

5.3. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só ocorrerá com a permissão da 
Pregoeira 
 
6. DAS PROPOSTAS - ENVELOPE 01:  
6.1. As Propostas Comerciais deverão ser elaboradas, conforme o modelo Anexo II – 
Modelo de Proposta, obedecendo aos requisitos desta licitação, e dispostas na mesma 
formulação apresentada, também contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Data, assinatura e identificação, em sua parte final, do representante legal da 
Licitante. 

 b) Preço em algarismo arábico e por extenso, em moeda corrente nacional. 
 c) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão de abertura da licitação. 
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 d) O preço apresentado na proposta deve necessariamente incluir todos os impostos, 
taxas e contribuições vigentes na legislação brasileira, bem como todos os custos 
diretos e indiretos, incluindo transporte e outros necessários à completa realização 
do objeto contratado.  

 e) Indicar endereço eletrônico e fone. 
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
7.1. A análise da proposta financeira pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a 
proposta financeira: 
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 
b) que apresente preço(s) manifestamente inexeqüíveis. 
7.2. As propostas financeiras que atendam às especificações, aos prazos e às condições 
fixados no Edital e que não apresentem preços manifestamente inexeqüíveis serão 
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
a) O autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem 
decrescente e distintos, até a proclamação do vencedor. 
b) Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais, sucessivos e distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor 
preço, até a proclamação do vencedor. 
c) A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de 
condições, ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado um sorteio, nos 
termos do art. 45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá 
escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas, e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
7.3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as 
especificações deste Edital, de menor preço global (menor desembolso para a 
Administração), com valores de acordo com os praticados no mercado e não 
superiores aos valores unitários e totais, máximo aceitáveis, conforme Anexo III - 
Termo de Referência. 
7.4. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no Edital. 
7.5. Fica ressalvada à Pregoeira, a seu exclusivo critério e mesmo depois da abertura 
das propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização, 
compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de: 
a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação; 
c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar 
execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas relevantes 
do Edital e de seus Anexos e/ou que contenham preços superiores aos máximos admitidos 
ou manifestamente inexeqüíveis. 
7.6. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições 
das propostas financeiras ou de quaisquer documentos, salvo se a Pregoeira julgar 
importante e considerar o caráter da Ampliação da Disputa. 
7.7. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os 
primeiros, entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
7.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 dias úteis para a 
apresentação de novos documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que 
originaram a inabilitação ou a desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida 
no §3º, do art. 48, da Lei n.º 8.666/93. 
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8. DO EMPATE 
8.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs 
e EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas MEs, EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o 
melhor preço não seja de uma ME ou EPP. 
8.1.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas 
as MEs, EPPS remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos item 8.1., na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1., será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
8.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da 
documentação de habilitação. 
8.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.5. No caso de sorteio, em não comparecendo o representante legal da ME ou EPP será 
considerado precluso o seu direito de apresentar melhor oferta. 
 
9. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02: 
Neste envelope as Licitantes apresentarão os seguintes documentos de habilitação: 
 
A) DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a-1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com 
todas as suas alterações, se houver, ou alteração consolidada em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 

a-2) Inscrição do ato constitutivo, caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
investidura da diretoria em exercício. 

a-3) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias; 

a-4) Prova de registro ativo no  Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
B) DA REGULARIDADE FISCAL: 

b-1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 
Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão 
Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 
 
b-2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
b-3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio ou sede do 
licitante; 
 
b-4) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço); 
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b-5) Prova de regularidade (certidão) de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do 
Trabalho, de acordo com a lei 12.440/11; 
 
b-6) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual. 

Obs.: As certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Estadual e Municipal 
deverão abranger todos os tributos administrados por essas fazendas. 
 
C) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

c-1) Certidão negativa em materia falimentar e de recuperaçãpo judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, a qual pode ser emitida via internet, 
dentro do prazo de validade informado no corpo da certidão que comprove regularidade 
perante a comarca da sede da licitante.  

c-2) Apresentar Balanço Patrimonial e de Resultados do último exercício, na forma da lei, 
comprovando os indicadores econômicos que atendam no mínimo aos seguintes índices 
abaixo dispostos, devidamente assinado pelo responsável legal e pelo responsável 
contábil da licitante: 

 
ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE – 1.0 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – 1.0 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – 1.0 

 
Para a obtenção desses índices, deverão ser utilizadas as seguintes fórmulas 
contábeis: 
Liquidez Corrente: AC/PC 
Onde:  AC – Ativo Circulante  
PC – Passivo Circulante  
Liquidez Geral: AC + ARLP/PC + ELP  
Onde:  AC – Ativo circulante  
ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo  
PC – Passivo Circulante  
ELP – Exigível a Longo Prazo  
Solvência Geral: AT/ PC + ELP  
Onde: AT – Ativo Total  
PC – Passivo Circulante  
ELP – Exigível a Longo Prazo  

 

OBS.: Os indicadores econômicos, acima exigidos, serão avaliados por um dos Técnicos 
(Contadores) da Diretoria Contábil da Prefeitura de Torres. 
 
D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

d-1) Comprovação de registro da Empresa e de seus responsáveis Técnicos Engenheiro 

Civil e Engenheiro Químico  no CREA, do Estado de origem da empresa licitante, com 

visto na entidade competente no estado no Rio Grande do Sul; 

d-1.1) Prova de vínculo empregatício com o(s) responsável (is) técnico(s) da empresa, 

mediante Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de 

Serviço ou Ficha de Registro de  Empregado ou pela Certidão de Registro da licitante no 

Conselho Regional de Engenharia e, Arquitetura (CREA) se nela constar o nome do 

profissional; 

d-2) Certificado de Registro da empresa no CRQ – Conselho Regional de Química; 
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d-3) Certificado de Anotação de Função Técnica – AFT do profissional responsável pela 

empresa expedida pelo CRQ; 

d-4) Certidão atualizada de registro da empresa no CRA do Estado de origem da empresa 

licitante, com visto na entidade competente no estado no Rio Grande do Sul; 

d-5) Atestados ou Certidão de Capacidade Técnica expedida por órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou por empresa pública ou privada, comprovando a execução pela 

licitante de atividade similar ao objeto da licitação, e acompanhadas dos respectivos acervos 

técnicos emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA,  Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU;                                                     

d-6) Atestado ou declaração expedida por órgão de controle de meio ambiente, referente a 

comprovação de cadastramento da proponente no “CADASTRO TÉCNICO DE 

ATIVIDADES E INSTRUMENTO DE DEFESA AMBIENTAL” ou “CADASTRO TÉCNICO DE 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS”, na forma da Lei Federal de Nº 6938, de 31 de agosto de 1981; 

d-7) Licença Ambiental vigente de Operação (LAO) do Aterro Sanitário; 

d-8) Licença Ambiental vigente de Operação da área do transbordo dentro do município de 

Torres/RS. 

OBS.: As licenças ambientais que não estiverem em nome da empresa licitante, deverão 

ser acompanhadas de uma autorização (contrato) da empresa detentora dos licenciamentos 

ambientais especifica para esta licitação, com as assinaturas devidamente reconhecidas no 

cartório. 

d-9) Relação dos veículos e equipamentos automotores adequados e disponíveis, 

necessários para execução do objeto da presente licitação, individualizando marca, modelo, 

capacidade, ano de fabricação do equipamento, do veículo, conforme a relação mínima 

estimada, atendendo as exigências do anexo deste edital; 

d-10)  Declaração formal, assinada por sócio gerente com poderes de gerencial da empresa 

licitante, de que tais veículos e equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao futuro 

contrato, sob as penas cabíveis, nos termos  do § 6 do Artigo 30 da Lei das Licitações; 

d-11) Declaração de que a empresa não esta impedida de licitar e contratar com a 

administração pública assinada por sócio com poderes de gerência, sendo inadmissível a 

assinatura por procuradores; 

 
d-12) Declaração formal, conforme Anexo, de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado ou associado menor de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e/ou menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada por representante legal da licitante ou por procurador / 
credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 
credenciamento. 
 

e) DAS VISITAS  

e-1) Declaração de Visita, comprovando que a empresa efetuou, com o acompanhamento de 
um representante do Município, a visita técnica aos locais onde serão executados os 
serviços. A declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (Anexo IV deste 
Edital) deverá ser assinada por representantes de ambas as partes. 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1) A visita deverá ser procedida  pelo Engenheiro Civil e Pelo Engenheiro Químico 
da licitante que deverá portar documento de identidade, devendo o vínculo com a 
empresa ser comprovado nos documentos de habilitação para efeito de validade da 
Declaração. 
2) Os licitantes interessados deverão agendar visita ao local de execução do serviço com 
um técnico do Município de Torres pelo telefone 51.3626-9150, ramal 227, a visita 
ocorrerá, OBRIGATORIAMENTE, EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DA 
ABERTURA DO CERTAME. 
3) As dúvidas serão esclarecidas durante a visita. 

 

e-2) Declaração da proponente que tem pleno conhecimento das condições locais e da 

região onde serão executados os serviços; 

 

e-3) Declaração de visita expedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, referente a 

área de destino final dos resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado por órgão 

ambiental. O pedido para realização da visita deverá ser protocolado junto a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da 

licitação. 

 
Obs.: Para fins de assinatura do contrato, será exigido: 
 

a) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – conforme a NR-7 
da Lei nº 6.514 de 22/12/1977, portarias nº 3.214 de 08/06/1978 e nº 25 de 
29/12/1994; 

b) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – conforme a NR - 9 da Lei 

nº 6.514 de 22/12/1977, portarias nº 3.214 de 08/06/1978 e nº 25 de 29/12/1994; 

 
c) Apresentar LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais de trabalho da empresa 

licitante para fins de comprovação do grau de insalubridade dos coletores e 
motoristas. 

 
10.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Servirão de cobertura para as despesas do presente Contrato as seguintes dotações 
orçamentárias: 773/33903039. 
 
11. RECURSOS: 

11.1. Declarada a Licitante vencedora, as demais Licitantes poderão manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese de seus motivos, 
devendo apresentar suas razões recursais no prazo máximo de 03 (três) dias. Ficam as 
demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

11.2. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo, conforme prevê o 
artigo 11, inciso XVIII, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. 

11.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada das Licitantes quanto à apresentação de 
recurso, importará a decadência do direito de recorrer e a conseqüente adjudicação do 
objeto do Pregão à Licitante vencedora. 
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12. DA HOMOLOGAÇÃO: 

Proclamado o resultado final da licitação, os autos do processo serão remetidos à autoridade 
competente para fins de homologação. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

13.1. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL convocará regularmente a vencedora da licitação 
para assinar o contrato cuja minuta, em anexo, integra este Edital, dentro do prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
conseqüências da recusa injustificada previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

13.2. Na data de assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá estar com todos os 
documentos legalmente exigíveis dentro do período de validade. 
 
14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1.O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou 
caso fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 

14.1.1 A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, 
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), do valor global da 
contratação; 

14.1.2 A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão 
unilateral do contrato pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nem a aplicação 
das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

14.2.A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá sujeitar, ainda, a CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei de Licitações, quais 
sejam: 

14.2.1 Advertência; 

14.2.2 Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) sobre o 
valor do Contrato; 

14.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, pelo  prazo de até 
2 (dois) anos;  

14.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

14.2.5     As sanções previstas nas alíneas ’14.2.1’, ’14.2.3’ e ’14.2.4’ deste Item 
poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea ’14.2.2’. 

14.3. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não exime a Contratada da 
indenização por prejuízos causados à Contratante em razão da mora ou da inexecução 
contratual. As indenizações correspondentes serão devidas à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRES, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
 
15.  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise das propostas, a interferência de pessoas estranhas ao Pregão, a 
qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição pela Pregoeira; 

15.1.1 É facultada á Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 
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15.2. A Licitante deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, em qualquer hipótese, responsável pelos 
mesmos, independente do resultado da licitação. 

15.3. A Licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem na presente aquisição, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.4. Todas as comunicações e intimações serão dadas às participantes diretamente por fax 
ou endereço eletrônico (e-mail), surtindo desde logo seus efeitos legais. 

15.5. O Pregão poderá ser revogado por motivo de interesse público decorrente de fato 
superveniente ou anulado por ilegalidade, nos termos do artigo 18, do Decreto nº 3.555/00, 
observada a previsão do art. 49, parágrafo 3º da Lei 8.666/93. 

15.6. A adjudicação do objeto deste Pregão não implicará direito à contratação. 

15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira aplicando-se as disposições 
constantes da Lei nº 8.666/93, Decreto 3.555/00, e alterações posteriores, bem como os 
princípios legais. 

15.8. As cláusulas relativas aos prazos e vigência contratual, condições gerais, obrigações 
da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e 
condições relativas à execução do objeto, estão previstas no Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato e deverão ser atendidas na íntegra pela(s) Contratada(s). 

15.9. As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro de Torres 
(RS), quando não resolvidas administrativamente. 

 
16. ANEXOS: 
 
Constituem anexos deste edital os seguintes documentos: 
16.1 Anexo I – Minuta do Contrato; 
16.2 Anexo II – Modelo de Proposta - PO; 
16.3 Anexo III – Termo de Referência e Projeto Básico; 
16.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
16.5 Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º XXXIII da 
CFB; 
16.6 Anexo VI – Modelo de Credenciamento; 
16.7 Anexo VII – Modelo de Declaração de ME e EPP; 
16.8  Anexo VIII – Modelo de Declaração de Vistoria. 
 
 
 

 Torres, 12 de junho de 2017. 
 

 
 

Maria Clarice Brovedan 
Secretária de Fazenda 

Portaria 002/2017 
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ANEXO I 
 

Contrato n° XX/2017 (MINUTA) 
Pregão Presencial 199/2017 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE TORRES e a empresa                     
nos termos da lei n° 8.666/93. 

 

CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres - RS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pelo Sr. 
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA, Prefeito Municipal. CPF N.° xxx.xxx.xxx-xx, com 
competência para assinar Contratos. 
 
CONTRATADA 
Empresa            , estabelecida na Rua         , Bairro      , município de       , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº   .   .   /   -  , doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr., na qualidade de            da empresa, portador do CPF nº        e da 
Carteira de Identidade nº        SSP/  , vencedora da licitação sob a modalidade de Pregão 
Presencial Nº 199/2017, realizada de acordo com o Processo Administrativo nº 5075/2017, 
assinam, o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1. O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
execução dos seguintes serviços no Município de Torres/RS: 

 
1.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e animais mortos;  
1.2. Serviço de transportes e destinação final de resíduos sólidos urbanos; 
1.3. Serviços de disponibilização, operação, manutenção e administração da unidade de 
transbordo.  
 
Parágrafo Único: Faz parte do presente termo, como se nele estivesse transcrito, 
todos os Anexos do Edital do Pregão Presencial 199/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1. O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) dos quais: - R$ 
xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) referentes a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais e animais mortos; R$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) referente aos serviços de 
disponibilização, operação, manutenção e administração da unidade de transbordo e R$ 
xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), referente ao serviço de transporte e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos, conforme discriminado na tabela abaixo, e de acordo com a proposta 
vencedora do certame. 
 
SUBITEM 
DO LOTE  

QTD   
 

ESPECIFICAÇÃO DO LOTE VALOR  
UNTÁRIO 

VALOR  
TOTAL R$ 

1.1.  
03 

meses 

 
Coleta e transporte, dentro do perímetro do 
município de Torres, de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e animais mortos; 
considerando 03 meses de alta temporada de 16 
de dezembro à 15 de março e 09 meses de baixa 
temporada de 16 de março à 15 de dezembro. 
Deverá ser considerada a ESTIMATIVA MENSAL 
de 850 Ton/mês e a quilometragem rodada de 

VALOR 
MENSAL 

Alta temporada 
R$  

 

 

 
09 

meses 

 
VALOR 

MENSAL 
Baixa 
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aproximadamente 11.000 (onze mil quilômetros) 
na baixa temporada; e 1.500 Ton/mês e a 
quilometragem rodada de aproximadamente 
25.000 (vinte e cinco mil quilômetros) na alta 
temporada. 

temporada  
R$ 

1.2.  
12 

meses 

 
Serviços de disponibilização, operação, 
manutenção e administração da unidade de 
transbordo de resíduos, em aterro devidamente 
licenciado. 

 
VALOR 

MENSAL 
R$ 

 

1.3. 03 
meses 

 
Transporte e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos, em aterro sanitário devidamente 
licenciado, considerando a ESTIMATIVA média de 
1.500 Ton (média/mês) – Alta temporada e 850 
Ton (média/mês) baixa temporada, sendo 03 
meses de alta temporada de 16 de dezembro à 15 
de março e 09 meses de baixa temporada de 16 
de março à 15 de dezembro. 

 

 
VALOR POR 
TONELADA 

Alta temporada 
R$ 

 

 

09 
meses 

 
VALOR POR 
TONELADA 

Baixa 
temporada 

R$ 
 

 

  TOTAL DO LOTE   

 
2.2. Os pagamentos referentes aos subitens 1.1 e 1.2 serão realizados mensalmente, de 
acordo com a prestação dos serviços e com o valor mensal proposto; 
2.3. Os pagamentos referentes ao subitem 1.3, transporte e destino final, serão realizados 
conforme pesagem por toneladas de resíduos transportados até seu destino final, 
mediante comprovação do tíquete da balança do aterro sanitário, devidamente aferida pelo 
INMETRO. 
2.4. Para a efetivação dos pagamentos, deverá haver o reconhecimento por parte da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, sendo esta responsável pela 
fiscalização deste contrato, através de servidor devidamente designado. 
2.5. O pagamento será realizado após as retenções previstas em Lei, salvo daquelas que de 
acordo com a Lei 123/06 possuem Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições, devendo então a CONTRATADA estar devidamente cadastrada no Simples 
Nacional. 
2.6. A Contratada deve indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do empenho e o número 
do contrato 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O período e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início em 01 de agosto e 
término em 31 de julho de 2018. 
 
Parágrafo Primeiro: A administração pública, por interesse público, diante do 
descumprimento das cláusulas deste instrumento poderá a qualquer tempo declarar o 
término antecipado do Contrato ora firmado, bastando apenas uma notificação prévia de 03 
(três) dias úteis, sem qualquer indenização por despesas emergentes ou lucros cessantes à 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo: No caso de rescisão do contrato pelos motivos elencados no 
parágrafo anterior a CONTRATANTE fica responsável pelo pagamento tão somente dos 
serviços efetivamente prestados ate o término do prazo de notificação. 
 
Parágrafo Terceiro: As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas, por 
conta do CONTRATANTE, sob as funcionais programáticas/rubricas 773/339039. 
 
Paragrafo Quarto: Os preços contratados serão reajustados com base na planilha de 
custos da empresa contratada e considerando o índice IGPM (Índice Geral de Preços de 
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Mercado) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade do reajuste será anual, salvo 
redução que vier a ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo 
com os critérios estabelecidos pelos Órgãos Governamentais. 
 
Paragrafo Quinto: O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 da 
lei 8.666/93, mediante a devida justificativa. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer encargos incidentes 
sobre o quadro funcional que prestará os serviços ora contratados, sejam tributários, 
previdenciários, sociais, trabalhistas, de seguro ou outra natureza, que sejam ou venham a 
ser exigidos por lei, bem como, eventuais danos ou prejuízos que os profissionais vierem a 
dar causa. 
 
Parágrafo Primeiro: A escolha dos profissionais que prestarão os serviços em nome da 
CONTRATADA caberá a mesma, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir a 
substituição de prestadores, em nome da qualidade dos serviços. 
 
Parágrafo Segundo: Eventuais faltas dos prestadores de serviço da CONTRATADA 
deverão ser supridas com a substituição imediata dos mesmos, sem assunção de quaisquer 
encargos por parte do CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Quarto: Os uniformes serão fornecidos pela CONTRATADA, contendo a devida 
identificação da empresa, cujo uso será obrigatório pelos profissionais que vierem a atender 
o objeto deste contrato. Constituem-se ferramentas obrigatórias, pá e vassoura, em todos os 
veículos coletores, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), as expensas da 
empresa contratada. 
 
Parágrafo Quinto: Não há qualquer relação de emprego entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA e seus prestadores de serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
As partes obrigam-se a cumprir as seguintes obrigações, respectivamente: 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a: 
a) cumprir com a atividade do objeto do contrato, responsabilizando-se pela sua execução 
nos estritos termos previstos no presente instrumento; 
b) responsabilizar-se sobre todas as obrigações tributárias decorrentes da atividade 
contratada, que efetivamente forem de sua responsabilidade; 
c) apresentar, sempre que solicitado, a(o) CONTRATANTE quaisquer documentos afetos à 
relação contratada, e que se façam necessários para fins lícitos; 
d) responsabilizar-se pela prestação de serviços aos seus profissionais ou instrutores  e 
familiares, no termos do estatuto social; 
e) responsabilizar-se por eventuais ações judiciais propostas por seus prestadores de 
serviços ou instrutores  contra o CONTRATANTE, desde que a propositura das mesmas 
sejam posterior à data de assinatura deste instrumento; 
f) resolver eventuais problemas operacionais oriundos da implantação e manutenção do 
presente contrato; 
g) manter a qualidade dos serviços prestados à CONTRATADA, zelar pela segurança, bem 
como zelar pelo bem-estar dos seus prestadores de serviços ou instrutores  no ambiente de 
trabalho terceirizado; 
h) fornecer a prestação de serviços dos seus profissionais compatíveis tecnicamente com os 
serviços contratados neste instrumento. 
 
Parágrafo segundo: A CONTRATANTE obriga-se a: 
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a) comunicar à CONTRATADA acerca dos volumes de serviços ou fornecimentos, sua 
periodicidade e locais de entrega ou execução; 
b) pagar à CONTRATADA pontualmente e com exatidão, os preços contratados; 
c) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA. 
d) comunicar, por escrito, o gestor do contrato ou às gerências da CONTRATADA eventuais 
reclamações ou insatisfações pelos serviços prestados pelos profissionais da 
CONTRATADA, inclusive pedidos de afastamento de profissionais. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
A CONTRATANTE, sem assunção de ônus, fica reservado e garantido o direito à 
fiscalização e a indicação de um gestor do presente contrato que fará a supervisão e a 
comunicação com a CONTRATADA para a plena execução dos serviços , solicitando a 
correção dos mesmos que porventura sejam executados com imperfeições, em 
desobediência as normas técnicas. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente vínculo ou subcontratar o seu objeto, sem 
autorização expressa do Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
A CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo, fazer alterações, que 
impliquem na redução ou aumento dos serviços, nos limites da lei de licitações, art. 65 da lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA 

9.1. O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 
fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 

a)      A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, 
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), do valor global da 
contratação; 

b)    A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão 
unilateral do contrato pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nem a aplicação 
das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

9.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá sujeitar, ainda, a CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei de Licitações, quais 
sejam: 

a) Advertência; 

b) Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) sobre o 
valor do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, pelo  prazo de até 
2 (dois) anos;  

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

9.3.        As sanções previstas nas alíneas ’a’, ’c’ e ’d’ deste Item poderão ser aplicadas 
juntamente com as da alínea ’b’. 

Obs.: A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não eximem a Contratada da 
indenização por prejuízos causados à Contratante em razão da mora ou da inexecução 
contratual. As indenizações correspondentes serão devidas à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRES, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
Constituem causas para rescisão do contrato as situações previstas no art. 77 e seguintes 
da Lei Federal n. 8666/93, e alterações posteriores, especialmente: 
 

I- Pelo CONTRATANTE: 
a) Descumprimento pela CONTRATADA, de qualquer cláusula contratual; 
b) Razões de interesse público; 
c) Demora, atraso excessivo, inexecução ou eficiência do serviço, a juízo do 

CONTRATANTE; 
d) Falência, requerimento de concordata ou instauração de insolvência civil a 

CONTRATADA e,  
e) Atrasar injustificadamente o início dos serviços, paralisar ou cumprir lentamente os 

serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos. 
 

II- Pela CONTRATADA, a falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem 
razão plausível. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
11.1. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os 
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, 
expressamente, ter pleno conhecimento: 
11.1.1    Edital de Licitação de Pregão Presencial n.°  199/2017 e seus Anexos; 
11.1.2   Proposta Comercial, datada de xx/xx/2017. 
11.1.3. Ata nº xx/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A Prefeitura Municipal de Torres não se responsabilizará, em hipótese alguma, por 
quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte da contratada, na forma do art. 71, da Lei 
n° 8.666/93. 
12.2.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de 
entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço 
proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, 
conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como 
encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados. 
12.3.  Durante a vigência do contrato, caso a Prefeitura Municipal de Torres venha a se 
beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que o mesmo possa 
cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 
12.4. Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por 
escrito, Prefeitura Municipal de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os 
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 
financeiros sobre o contrato. 
12.5. Após a data da assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Torres poderá 
desclassificar a contratada tida como vencedora, se vier a ter conhecimento comprovado de 
fato ou circunstancia que a desabone, anterior ou posterior ao julgamento, procedendo à 
adjudicação do objeto desta licitação à outra licitante, obedecendo à ordem de classificação. 
12.6. Em caso de nulidade pertinente ao procedimento licitatório, obedecer-se-á ao disposto 
no art. 49, §2°, da Lei n° 8.666/93. 
12.7. A contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a 
imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, 
poderá a Prefeitura Municipal de Torres a qualquer tempo, desclassificá-la ou rescindir o 
contrato subscrito. 
12.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA 
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, 
fixando-se competente o Foro de Torres/RS, por força da disposição do art. 55 § 2. da Lei 
Federal n. 8666/3, e alterações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei 
Federal n. 8883/94, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica. 
 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de duas testemunhas. 
 

 
 
 

Torres/RS, ....... de .........................de 2017. 
 

 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

VALORES ORÇADOS PREVIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO – PO 
 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 199/2017 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 
29/06/2017 ÀS 09H  

 

  
FORNECEDOR:  
ENDEREÇO:  
CNPJ  
MUNICÍPIO  CEP 
FONE/FAX: e-mail: 

 
SUBITEM 
DO LOTE 

QTD 
 

ESPECIFICAÇÃO DO LOTE VALOR 
UNTÁRIO 

VALOR 
TOTAL R$ 

1.1.  
03 

meses 

 
Coleta e transporte, dentro do perímetro do município 
de Torres, de resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais e animais mortos; considerando 03 meses 
de alta temporada de 16 de dezembro à 15 de março 
e 09 meses de baixa temporada de 16 de março à 15 
de dezembro. Deverá ser considerada a 
ESTIMATIVA MENSAL de 850 Ton/mês e a 
quilometragem rodada de aproximadamente 11.000 
(onze mil quilômetros) na baixa temporada; e 1.500 
Ton/mês e a quilometragem rodada de 
aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil 
quilômetros) na alta temporada. 

VALOR 
MENSAL 

Alta temporada 
R$ 305.333,00 

 

 
915.999,00 

 
09 

meses 

 
VALOR 

MENSAL 
Baixa 

temporada 
R$166.000,00 

 
1.494.000,00 

1.2.  
12 

meses 

 
Serviços de disponibilização, operação, manutenção 
e administração da unidade de transbordo de 
resíduos, em aterro devidamente licenciado. 

 
VALOR 

MENSAL 
R$61.500,00 

 
738.000,00 

1.3. 03 
meses 

 
Transporte e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos, em aterro sanitário devidamente licenciado, 
considerando a ESTIMATIVA média de 1.500 Ton 
(média/mês) – Alta temporada e 850 Ton (média/mês) 
baixa temporada, sendo 03 meses de alta temporada 
de 16 de dezembro à 15 de março e 09 meses de 
baixa temporada de 16 de março à 15 de dezembro. 

 
VALOR POR 
TONELADA 

Alta temporada 
R$174,00 

 

 
783.000,00 

09 
meses 

 
VALOR POR 
TONELADA 

Baixa 
temporada 
R$168,00 

 

1.285.200,00 

  TOTAL DO LOTE  5.216.199,00 

 
 
Data :____/___/2017. 
 
Validade da proposta: 60 DIAS 
 
Período de contratação 12 meses 
 

 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO 
 

Contratação de empresa especializada para a execução de 

serviços e fornecimento de material para Coleta, Operação, 

Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos, 

em todo o Município de Torres/RS. 

 

1 – APRESENTAÇÃO: 

Estima-se que a produção de resíduos sólidos urbanos no ano de 2017 será de 850 

toneladas/mês na baixa temporada, e 1500 toneladas/mês na alta temporada, 

considerando-se que a cidade de Torres/RS possui características atípicas em função de 

sua sazonalidade, variando bastante o número de habitantes e consequentemente o volume 

de resíduos durante alguns meses do ano. 

Com o objetivo de qualificar as ações de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos do 

município de Torres, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo estabelece as 

diretrizes, por meio deste Termo de Referência. 

2 - JUSTIFICATIVA: 

O serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é de competência dos municípios, 

disposto na Constituição Federal, art.30, inciso V, podendo ser administrado de forma direta 

pelo município, por meio de uma empresa pública específica ou empresa de economia mista 

criada para desempenhar especificamente essa função. Podem ainda ser objeto de 

concessão ou terceirizados junto à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo 

um ou mais segmentos: coleta, operação, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, opta por terceirizar a 

operacionalidade do serviço de resíduos sólidos urbanos, por meio de processo licitatório, 

regido pela legislação federal, Lei nº 8.666/93, tendo em vista, principalmente, a dificuldade 

em prestar o serviço por falta de mão de obra, máquinas e equipamentos e pelo término do 

contrato vigente. 

3 - DO OBJETO: 

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada em 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais e 

animais mortos, de todos e quaisquer resíduos compactáveis ou detritos colocados regular 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRA E LICITAÇÕES 

ou esporadicamente nas vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos 

públicos, institucionais, de prestação de serviços comerciais, residenciais e de feiras livres 

em todo o município de Torres/RS, desde que acondicionados em recipientes, com volume 

de até 100 (cem) litros, para posterior encaminhamento ao aterro sanitário. 

3.1 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares, Comerciais e 

Animais Mortos. 

3.1.1- Entenda-se por coleta o recolhimento de resíduos sólidos urbanos que se 

encontram nas vias públicas e logradouros, devidamente dispostos em local e embalagem 

apropriadas. 

3.1.2- Define-se como transporte, o deslocamento dos veículos utilizados para 

remover os resíduos coletados até a área de transbordo. 

3.2 – Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares, Comerciais e 

Animais Mortos. 

3.2.1 - Entenda-se por destino final, o transporte dos resíduos sólidos urbanos da 

área de transbordo para o aterro sanitário particular devidamente licenciado. 

3.3 - Disponibilização, operação, manutenção e administração de Unidade de 

Transbordo. 

3.3.1 - Compreende a disponibilização, operação, manutenção e administração de 

uma unidade de transbordo devidamente licenciada, no município de Torres/RS.  

4- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 – Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares, Comerciais e 

Animais Mortos. 

a) A coleta regular de resíduos urbanos domiciliares e comerciais será executada na 

baixa temporada compreendida entre 16/03 a 15/12 de cada ano através de no 

mínimo 04 (quatro) veículos chassis, sendo 01 (um) para reserva técnica, e na alta 

temporada compreendida entre 16/12 a 15/03 de cada ano, através de no mínimo 

07 (sete) veículos chassis, sendo 01 (um) para reserva técnica, com todos os 

caminhões com ano de fabricação superior a 2012 e de capacidade mínima de 15 t 

PBT e todos os caminhões equipados com caçamba auto compactadora; 
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b) A coleta deverá apresentar frequência diária na área central e alternada nas demais 

regiões, no período diurno e noturno, observando-se no caso da coleta em dias 

alternados, que esta não poderá ser inferior a 03 (três) vezes por semana, devendo 

ser recolhido todos os resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais, desde 

que devidamente acondicionado em recipientes, com volume de até 100 (cem) litros; 

c) Nas áreas onde a frequência de coleta é realizada em dias alternados, não poderá 

haver interrupção por mais de 72 (setenta e duas) horas entre duas coletas 

consecutivas, ficando a empresa contratada obrigada a efetuar a coleta quando isso 

ocorrer, mesmo em dias de feriados civis e religiosos, de forma que o serviço não 

venha a sofrer descontinuidade e nas áreas onde a frequência de coleta é diária e 

em se tratando de feriados civis e religiosos deverá ocorrer sem interrupção; 

d) Não estão compreendidas na conceituação de resíduos sólidos urbanos domiciliares 

e comerciais, para efeito de coleta obrigatória, entulho de obras públicas ou 

particulares, terra, areia, resíduos de mudança de domicílio ou reformas em 

estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, e resíduos de serviços de 

saúde; 

e) A coleta de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais deverá ser 

executada em todas as vias públicas oficiais e aberta à circulação, ou que venham a 

ser abertas durante a vigência do contrato, incluindo-se na beira mar a faixa de praia, 

durante a alta temporada; 

f) Quando o volume dos resíduos sólidos urbanos domiciliares oriundos dos 

estabelecimentos comerciais, industrial e de prestação de serviço exceder a 100 

(cem) litros por recipiente, a empresa contratada deverá executar o serviço 

manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados em via 

pública e transportá-lo até o veículo coletor; 

g) Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor a via 

pública, a coleta deverá ser executada manualmente seguida do transporte até a 

caçamba compactadora, sempre com o devido cuidado para não deixar resíduos 

para trás; 

h) A coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares deverá ser executada através do 

método direto em todos os imóveis, ou seja, o recolhimento do lixo em sacos 

plásticos, ou dos recipientes com detritos pelo coletor se dará apenas se os mesmos 

estiverem na via pública ou em locais devidamente autorizados pelo poder público; 
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i) A empresa contratada deverá realizar a coleta dos resíduos sólidos urbanos 

domiciliares, sejam quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, 

devendo, no entanto comunicar a fiscalização quando o recipiente não for adequado; 

j) A guarnição para a realização de coleta dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, 

na baixa e alta temporada, será constituída de 01 (um) motorista e 03 (três) coletores 

para cada caminhão, assim como ferramentas, utensílios e equipamentos de 

proteção individual (EPI), necessários para a perfeita realização dos trabalhos; 

k) Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares na baixa 

temporada serão executados em dois turnos de segunda-feira a sábado, sendo o 1º 

turno com início as 06h00min, o 2o turno com início as 18h00min, conforme 

cronograma. Na alta temporada o serviço será executado em dois turnos de 

segunda-feira a domingo, sendo o 1o turno com início as 05h30min, o 2o turno com 

início as 18h00min, além de uma rota para o setor 10 entre o horário dos dois turnos 

citados, conforme cronograma. O término dos serviços está vinculado à conclusão 

da coleta em cada setor;  

l) É atribuição estrita da empresa contratada, apresentar locais e horários de trabalho 

os funcionários devidamente equipados e uniformizados; 

m) Os coletores deverão recolher e transportar os resíduos com cuidado, e depositá-los 

no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas; 

n) Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para a coleta, através de 

recipientes reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando 

precauções para não danificá-los. Após este processo, o recipiente deverá ser 

realocado no ponto de origem; 

o) Constituem-se ferramentas obrigatórias, pá e vassoura, em todos os veículos 

coletores, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), as expensas da 

empresa contratada; 

p) Os resíduos sólidos urbanos domiciliares apresentados nas vias públicas, pelos 

munícipes, que tiverem tombado dos recipientes por qualquer motivo ou que caírem 

durante o processo de coleta, deverão ser varridos e recolhidos pela contratada; 

q) É terminantemente proibido, transferir o conteúdo de um recipiente para outro, ou 

atirá-lo de um coletor para outro, ou de volta ao passeio e praça de carga do veículo 

coletor; 

r) No caso dos resíduos serem apresentados em embalagens plásticas, à equipe 

deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, 
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antes de depositá-los na caçamba do veículo. Se houver derrame dos resíduos, os 

mesmos deverão ser varridos e depositados no veículo coletor; 

s) No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar 

todas as precauções, no sentido de evitar o transbordamento de resíduos na praça 

de carga do veículo, para a via pública; 

t) No percurso do deslocamento para a descarga na unidade de transbordo, todas as 

tampas de abertura do veículo coletor deverão estar completamente fechadas, 

devendo as mesmas estar abertas somente durante a execução de coleta; 

u) As rotas e horários de coleta devem ser rigorosamente mantidas e divulgadas para a 

população as expensas da empresa contratada, possibilitando que os munícipes 

tenham horário para colocar os resíduos na via pública para a coleta.  Qualquer 

alteração no cronograma e/ou rota de coleta deverá ser imediatamente comunicada 

a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo para aprovação, sendo as 

rotas revisadas e/ou alteradas no início de cada temporada; 

v) Não será permitido coincidir rotas e horários de coleta da empresa contratada com a 

rota e/ou horários da coleta seletiva, respeitando o cronograma pré-estabelecido; 

w) A quantia mensal estimada de resíduos durante a baixa temporada é 850 

toneladas/mês e a quilometragem mensal rodada é de aproximadamente 11.000 

(onze mil quilômetros). Na alta temporada a quantia estimada é de 1500 

toneladas/mês e a quilometragem mensal rodada é de aproximadamente 25.000 

(vinte e cinco mil quilômetros); 

x) Na baixa temporada devem ser utilizados na execução dos serviços 03 (três) 

caminhões no período diurno e 02 (dois) caminhões no período noturno, Na alta 

temporada são utilizados 06 (seis) caminhões no período diurno e 04 (quatro) no 

período noturno. 

CRONOGRAMA DA BAIXA TEMPORADA 

SETOR 1 

Segundas, quartas e sextas; 

Vila S. João – lado leste da BR 101 

Bairros: Centenário, S. Jorge, Faxinal, Estrada do Mar até Paraíso. 

Todas as quartas feiras: 
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Barro Cortado, Rio Verde, João XXIII, Areia Grande, Fundão da Areia Grande, Pirataba, Vila 

Lothman e Jacaré. 

Terças, quintas e sábados: 

Vila S. João (lado oeste da BR 101). BR 101, Belvedere e Campo Bonito. 

Todos os sábados: 

Barro Cortado 

SETOR 2 

Segundas, quartas e sextas: 

Avenidas centro (lado norte), Estrada do Mar até Paraíso, Praia Paraíso, Praia Real, Praia 

Estrela do Mar, Praia Santa Helena, Praia Webber, Praia Recreio, Praia Gaúcha, Praia 

Lagoa Jardim, Praia Itapeva e Estrada dos Cunhas. 

Terças, quintas e sábados: 

Avenidas centro (lado norte), Igra Sul, Igra Norte, Engenho Velho, Salinas II, Estrada do Mar 

até estrada da Recivida.   

SETOR 3 

Segundas, quartas e sextas: 

Avenidas centro (lado sul), Bairro Curtume, Dunas, Vila Nova, São Francisco, Salinas I, 

Avenida Castelo Branco e Estrada do Mar até Paraíso. 

Terças, quintas e sábados:        

Avenidas centro (lado sul), Bairro guarita, Curtume, S. Francisco, Avenida Castelo Branco, 

Estrada do Mar até a Recivida. 

Todas as quintas:  

Aguas Claras. 

SETOR 4 

NOTURNO 

Segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados: 

Centro (lado sul), Prainha, Bairro Stan, Praia da Cal, e Av. Caxias do Sul. 

SETOR 5 
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Centro (lado norte). Praça João Neves da Fontoura, Beira Mar, Beira Rio, Getúlio Vargas e 

Predial. 

CRONOGRAMA DA ALTA TEMPORADA 

SETOR 1 

Segundas, quartas e sextas; 

Vila S. João – lado leste da BR 101 

Bairros: Centenário, S. Jorge, Faxinal, Estrada do Mar até  Paraíso. 

Todas as quartas feiras: 

Barro Cortado, Rio Verde, João XXIII, Areia Grande, Fundão da Areia Grande, Pirataba, Vila 

Lothman e Jacaré. 

Terças, quintas e sábados: 

Vila S. João (lado oeste da BR 101). BR 101, Belvedere e Campo Bonito. 

Todos os sábados: 

Barro Cortado 

SETOR 2  

NOTURNO  

Todos os dias da semana 

Centro (lado sul), Oeste da Avenida José Bonifácio e Igra Sul. 

SETOR 3 

 DIURNO 

Todos os dias da semana 

Avenidas centro (lado sul); Bairros: Curtume, S. Francisco, Guarita, Dunas, Salinas II, Av. 

Castelo Branco, Estrada do Mar até RECIVIDA. 

SETOR 4 

NOTURNO 

Todos os dias da semana 

Centro (lado sul), Leste da José Bonifácio, Prainha, Praia da Cal e Av. Caxias do Sul. 
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SETOR 5 

Todos os dias da semana 

Centro (lado norte), Praça João Neves da Fontoura, Beira Mar e Beira Rio 

SETOR 6 

 DIURNO 

Todos os dias da semana 

Avenidas centro (lado norte); Praias internas e externas; Avenidas: Beira mar, Beira rio, 

Estrada do Mar, Estrada RECIVIDA até Itapeva, Praia Itapeva, Lagoa Jardim, Monte Carlo, 

Praia Gaúcha, Praia Recreio e Praia Webber. 

SETOR 7  

Todos os dias da semana 

Praias Internas e externas; Estrada do mar, do Trevo de Itapeva, Praia Paraíso, Praia Real, 

Praia Estrela e Praia Santa Helena. 

SETOR 8 

Todos os dias da semana 

Praias internas e externas: 

Praia dos Molhes, Praia Grande, Prainha, Praia da Cal, Praia da Guarita, Praia de Fora, 

Bairro Stan, Vila Nova e Salinas I 

SETOR 9  

NOTURNO 

Todos os dias da semana 

Bairro Igra Norte, Getúlio Vargas, Centro e Predial. 

SETOR 10 

DIURNO (no período da tarde) 

Todos os dias da semana 

Área Central e Praias do Centro – do Rio Mampituba até a Praia Guarita. 

MEDIÇÃO: 
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Os Serviços serão pagos pelo valor mensal proposto. 

4.2- SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

O serviço de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário 

particular devidamente licenciado consiste em: 

a) O transporte e a destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados no 

município de Torres em aterro sanitário devidamente licenciado;  

b) Na execução do referido transporte na baixa temporada devem ser utilizados, no 

mínimo, 01 (um) caminhão carreta basculante com capacidade mínima de 48m³ com ano de 

fabricação superior a 2012. E na alta temporada devem ser utilizados, no mínimo, 02 (dois) 

caminhões carreta basculante com capacidade mínima de 48 m3 e ano de fabricação 

superior a 2012; 

c) O volume diário estimado produzido a ser transportado até o destino final na baixa 

temporada é de 30 (trinta) toneladas, já na alta temporada o volume diário estimado 

produzido a ser transportado até o destino final é de 50 (cinquenta) toneladas. Essa 

variação deve-se ao fato de ser Torres uma cidade turística e de veraneio e que em 

algumas datas específicas apresenta uma grande concentração de pessoas; 

d) O aterro sanitário deve atender a referida demanda de resíduos produzidos, tanto 

na baixa quanto na alta temporada. A capacidade deve ser comprovada através da licença 

ambiental, junto ao relatório atual de recebimento de resíduos para análise do volume 

disponível; 

e) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente efetuará uma vistoria prévia para atestar 

a real capacidade e condições do respectivo aterro sanitário, para fins de evitar que o lixo 

produzido no Município de Torres não receba a correta destinação final; 

f) Os caminhões de coleta de resíduos não poderão operar com velocidade superior 

a 40 km/h nas vias públicas onde ocorre o procedimento de coleta. 

MEDIÇÃO: 

Os Serviços de Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos em aterro 

sanitário, devidamente licenciado, serão pagos mensalmente através da pesagem por 

toneladas de resíduos transportado até seu destino final, mediante comprovação do tíquete 

da balança do aterro sanitário, devidamente aferida pelo INMETRO. 
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4.3 – DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

UNIDADE DE TRANSBORDO: 

Para efeito do presente Termo de Referência compreende a disponibilização, operação, 

manutenção e administração de uma unidade de transbordo particular devidamente 

licenciada.  

A empresa deverá disponibilizar uma área particular devidamente licenciada para unidade 

de transbordo, bem como executar toda a operação, manutenção e administração da 

mesma. A referida área deverá ser dentro do município de Torres e exclusiva para receber 

os resíduos produzidos pelo município de Torres, facilitando assim o processo de 

fiscalização do município da origem do lixo, evitando com isso que o município arque com o 

prejuízo da despesa de destinação final de resíduos que são gerados por outros municípios. 

O horário de funcionamento deverá ser o mesmo horário dos serviços de coleta domiciliar. 

A empresa deverá disponibilizar uma máquina retroescavadeira para carregamento dos 

caminhões. 

MEDIÇÃO: 

A medição de disponibilização, operação, manutenção e administração da unidade de 

transbordo serão efetuadas pelo valor mensal proposto. 
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RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS LICITADOS 

Serviço 
Veículo Automotor 

Equipado 
Quantidade 

1.1 – Coleta e transporte de 

resíduos sólidos urbanos 

domiciliares e comerciais 

Caminhão médio ou 

semipesado, potência 

mínima de 170cv, ano de 

fabricação superior a 2012, 

equipado com caçamba 

compactadora, capacidade 

de no mínimo 15m3 de lixo 

compactado, de carga 

traseira sistema de descarga 

automática, com tanque para 

coleta de chorume, com 

sinalizador visual rotativo 

(giroflex) sobre o 

equipamento. 

Alta 

07 

caminhões 

Baixa 

04 

caminhões 

1.2 - Disponibilização, 

operação, manutenção 

e administração da 

unidade de transbordo. 

 

Retroescavadeira ano de 

fabricação superior a 2008. 

Alta 

01 retro 

 

Baixa 

01 retro 

 

1.3 – Serviços de 

transporte e destinação 

final. 

 

Caminhão carreta 

basculante, ano de 

fabricação superior a 2012 

com capacidade mínima de 

48 m3. 

Alta 

02 carretas 

 

Baixa 

01 carreta 

 

   

 

5- VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS: 

a) Os serviços automotores e equipamentos apresentados pela empresa contratada 

para realização de cada tipo de serviço devem ser adequados e estarem disponíveis num 

prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, ou seja, que os 

equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos veículos e que o conjunto 

esteja em perfeitas condições de operação; 
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b) As marcas, modelos, e as outras características dos veículos propostas para a 

realização dos serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que atendidas às 

exigências mínimas constantes neste anexo; 

c) Durante a vigência do contrato, não poderão ser utilizados veículos com mais de 

05 (cinco) anos de fabricação; 

d) Veículos equipados com sistema rastreador via satélite com disponibilidade de 

acesso 24 horas pela Prefeitura de Torres; 

e) Disponibilizar as 02 (duas) faces laterais do caminhão coletor para publicidade do 

município e os veículos devem trazer, além das placas regulamentares, as indicações 

necessárias ao recolhimento da empresa contratada e telefone para reclamações, de acordo 

com o modelo padronizado pelo município; 

f) Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou 

nos uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços. Somente deverão 

constar dizeres ou símbolos autorizados pelo Município; 

g) Os veículos e equipamentos deverão ficar individualmente e vinculados a cada 

tipo de serviço; 

h) Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação inclusive 

as unidades reservas: 

Obrigatoriedade: 

 Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo; 

 Perfeito estado de conservação da pintura; 

 Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a 

lavagem diária da caçamba ou carroceria com solução detergente; 

i) Todos os veículos e equipamentos disponíveis aos serviços deverão respeitar os 

limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes; 

j) O Município pode a qualquer momento, exigir a troca de veículo que não esteja 

adequado às exigências dos serviços; 

k) A empresa contratada deve dispor de garagem ou pátio de estacionamento, 

escritório para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de 

seu pessoal operacional, vestiário com chuveiros e sanitários, armários e refeitório, 

compatíveis com o número de empregados; 

l) Não será permitida a permanência de veículos em via pública quando fora de 

serviço ou no aguardo do início das atividades; 
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m) A empresa contratada deve dispor de um local ambientalmente licenciado e 

adequado para lavagem e desinfecção diária dos caminhões e outros veículos; 

n) As instalações devem estar em condições de uso num prazo máximo de 10 (dez) 

dias a contar da data de assinatura do contrato; 

o) A empresa contratada deve ter em seu quadro técnico responsável pela execução 

dos serviços, com atribuição para as áreas de saneamento e meio ambiente, os quais 

devem emitir termo de responsabilidade dos serviços pertinentes as suas atribuições, bem 

como ser responsável no caso de renovação das licenças junto ao órgão ambiental 

licenciador. 
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RELAÇÃO MÍNIMA DE TRABALHADORES ESTIMADA PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS LICITADOS 

  Quantidade 

Serviço Recursos humanos Quantidade 

1.1 – Coletas e transporte de 

resíduos sólidos urbanos 

domiciliares e comerciais – baixa 

temporada 

Motorista 5 

Coletor 15 

Supervisor 1 

1.1 – Coletas e transporte de 

resíduos urbanos sólidos 

domiciliares e comerciais – alta 

temporada 

Motorista 10 

Coletor 30 

Supervisor 1 

1.2 - Disponibilização, operação, 

manutenção e administração da 

unidade de transbordo. 

Operador de Máquina 2 

Serviços Gerais 1 

1.3 – Serviços de transporte e  

destinação final dos resíduos – Baixa 

temporada. 

Motorista 1 

1.3 - Serviços de transporte e 

destinação final dos resíduos – Alta 

temporada. 

Motorista 2 

          

   6- RECURSOS HUMANOS: 

a) Compete a empresa contratada a admissão de mão de obra em quantidade 

suficiente ao desempenho dos serviços conquistados, correndo por sua conta também os 

encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidente de trabalho 

de qualquer natureza, respondendo a empresa contratada pelos danos causados por seus 

empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou privado; 

b) Os funcionários admitidos devem possuir capacidade física e qualificação que os 

capacite a executar os serviços inerentes aos objetivos da presente licitação; 

c) A empresa contratada a contar da data da assinatura do contrato, deve apresentar 

seus funcionários, com no máximo 05 (cinco) dias antes de assumir os serviços devendo 

apresentá-los devidamente uniformizados e com os equipamentos de proteção individual 

necessário; 
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d) Só devem ser admitidos candidatos que se apresentem com boas referenciais e 

tiverem seus documentos em ordem. Só podem ser mantidos em serviço os empregados 

cuidadosos, atenciosos e educados com o público; 

e) A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá ser realizada dentro do 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao 

bom andamento do serviço; 

f) Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da 

empresa contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas 

especificações; 

g) É proibido aos empregados da empresa contratada fazer catação ou triagem, de 

ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, de pedirem gratificações ou donativos de qualquer 

espécie; 

h) A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional deve apresentar-se 

uniformizado e com equipamento de segurança de proteção individual, como luvas, capas 

protetoras em dias de chuva, coletes refletores, boné, entre outros; 

i) Os funcionários da área operacional devem respeitar o horário de silêncio do 

município, realizando o serviço de coleta, principalmente no horário noturno, da forma 

menos ruidosa possível; 

j) Ao procederem à coleta dos resíduos com a técnica de recolher antecipadamente 

para acumulá-los, fica expressamente proibido o depósito no meio da via pública e o período 

entre o acúmulo dos recipientes e a passagem do caminhão para coletá-los não deve 

exceder 15 (quinze) minutos. 

 

7 – FISCALIZAÇÃO 

a) A fiscalização do cumprimento do contrato cabe ao município; 

b) A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades, as 

particularidades e a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a 

aplicação das penalidades previstas no contrato, quando desatendidas algumas 

destas cláusulas;  

c) A Contratada deve cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes 

à higiene pública, informando a fiscalização das infrações ambientais, como por 

exemplo, os casos de descargas irregulares e resíduos e falta de recipientes 

padronizados. 
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RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS ESTIMADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

LICITADOS: 

Serviço Veículos Automotores Equipados Quantidade 

1.1- Coleta e transporte 
de resíduos sólidos 
domiciliares e 
comerciais. 

Caminhão médio ou semi-pesado, 
potencia mínima de 170 cv, ano de 
fabricação superior a 2012, equipado 
com caçamba coletora de lixo 
compactadora, com capacidade de 
no mínimo 15 m³ de lixo compactado, 
de carga traseira sistema de 
descarga automática, com tanque 
para coleta de chorume, com 
sinalizador visual rotativo (giroflex) 
sobre o equipamento. 

07 

1.2- Disponibilização, 
operação, manutenção 
e administração da 
unidade de transbordo 
no município de 
Torres/RS 

 
Retroescavadeira, ano de fabricação 
não inferior a 2008. 
  

01 

1.3 - Serviço de transporte 
e destinação final. 

Caminhão carreta basculante, ano de 
fabricação superior a 2012 com 
capacidade de no mínimo 48m3. 

02 

 

 

1) VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS 

a) Os serviços automotores e equipamentos apresentados pela proponente para 

realização de cada tipo de serviço deverão ser adequados e estarem disponível 

num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, ou seja, que 

os equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos veículos e que 

o conjunto esteja em perfeitas condições de operação; 

b) As marcas, os modelos, e a outras características dos veículos propostas para a 

realização dos serviços ficam a critério da proponente, desde que atendidas às 

exigências mínimas constantes neste anexo; 

c) Durante a vigência do contrato, não poderão ser utilizados veículos com mais de 

4 (quatro) anos de fabricação; 

d) Veículo equipado com sistema rastreador via satélite com disponibilidade de 

acesso 24 horas a prefeitura de Torres; 

e) Disponibilizar as 02 (duas) faces laterais do caminhão coletor para publicidade do 

município; 

f) Os veículos e equipamentos deverão ficar individualmente e vinculados a cada 

tipo de serviço; 

g) Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação inclusive 

as unidades reservas. 

OBRIGATORIEDADE: 
 

I.  Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo; 

II.  Perfeito estado de conservação da pintura; 
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III.  Limpeza geral do veiculo e equipamento, constituindo obrigação contratual a 

lavagem diária da caçamba ou carroceria com solução detergente; 

h) Os veículos devem trazer, além das placas regulamentares, as indicações 

necessárias ao recolhimento da proponente e telefone para reclamações, de 

acordo com o modelo padronizado pelo município; 

i) Todos os veículos e equipamentos nos serviços deverão respeitar os limites 

estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes; 

j) Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou 

nos uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços. Somente 

deverão constar dizeres ou símbolos autorizados pelo Município; 

k) O Município pode a qualquer momento, exigir a troca de veiculo que não esteja 

adequado às exigências dos serviços; 

l) A proponente devera dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório 

para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de 

seu pessoal operacional, vestiário com chuveiros e sanitários armários e 

refeitório, compatíveis com o numero de empregados; 

m) Não será permitida a permanência de veículos na via pública quando fora de 

serviço ou no aguardo do início das atividades; 

n) A proponente devera dispor de um local adequado para lavagem e desinfecção 

diária dos caminhões e outros veículos; 

o) A proponente devera dispor de um sistema de manutenção e conservação para 

garantir o perfeito funcionamento de seus veículos e equipamentos; 

p) As instalações deverão estar em condições de uso num prazo maximo de 10 

(dez) dias a contar da data de assinatura do contrato; 

q) A Empresa devera ter em seus quadros, engenheiro(s) responsável(s) pela 

execução dos serviços com atribuição para as áreas de saneamento e meio 

ambiente, os quais deverão emitir A.R.T dos serviços pertinentes as suas 

atribuições, bem como. ser (em) responsável(is) no caso das renovações das 

licenças junto ao órgão ambiental licenciador.  

 
RELAÇÃO MÍNIMA DE PESSOAL ESTIMADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

LICITADOS: 
Serviço Mao de Obra Quantidade 

1.1 -Coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais. - 
Baixa Temporada 

Motorista 5 
Coletor 15 
Supervisor 1 

1.1 -Coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais.            
- Alta Temporada 

Motorista 10 
Coletor 30 
Supervisor 1 

1.2 Disponibilização, operação, 
manutenção e administração da unidade 
de transbordo no município de 
Torres/RS  

Operador de maquina 2 
Serviços gerais 1 

1.3-  Serviço de transporte e 
destinação final. 

Motorista Baixa Temporada  1 
Motorista Alta Temporada  2 

 
A. RECURSOS HUMANOS 

 
a) Competirá a proponente a admissão de mão de obra em quantidade suficiente ao 

desempenho dos serviços conquistados, correndo por sua conta também, os 
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encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de 

acidente de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente pelos 

danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio 

público; 

b) Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que 

os capacite a executar os serviços inerentes aos objetivos da presente licitação; 

c) A proponente terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de 

assinatura do contrato, apara apresentar seus funcionários, e de 10 (dez) dias 

para apresentá-los devidamente uniformizados e com os equipamentos de 

proteção individual necessário para a execução de cada serviço; 

d) Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentem com boas referencias e 

tiverem seus documentos em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os 

empregados cuidadosos, atenciosos, e educados com o público; 

e) A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro do 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja 

prejudicial ao bom andamento do serviço; 

f) Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal 

da proponente, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas 

especificações; 

g) Será terminantemente proibido aos empregados da proponente fazer catação ou 

triagem, de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, de pedirem gratificações ou 

donativos de qualquer espécie; 

h) A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional deverá  apresentar-se 

uniformizado e com equipamento de segurança de proteção individual, como 

luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, boné, entre outros. 

 
B. FISCALIZAÇÃO 

 

a) A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município; 

b) A fiscalização exercera rigoroso controle em relação às quantidades e, 

particularidades, a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a 

aplicação das penalidades previstas no contrato, quando desatendidas a elas 

relativas; 

c) A proponente devera cooperar quanto a observância dos dispositivos referentes à 

higiene pública, informando a fiscalização das infrações ambientais, como por 

exemplo, dos casos de descargas irregulares e resíduos e falta de recipientes 

padronizados. 
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ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 199/2017 

 
 

SUGESTÃO DE DECLARAÇÃO 
 
 

O LICITANTE abaixo firmado DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº. 
8.666/93, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta 
declaração, que: 
 a) obriga-se, sob as penalidades cabíveis, a declaração à superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, (quando for o caso). 
  

Torres, ___de __________ de 2017. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Nome do licitante e assinatura do seu representante 
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ANEXO V 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 199/2017 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA 
LEI N. º 8.666/93 (MÃO-DE-OBRA DE MENORES) 

 
 

 
 

______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º 
___________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). 
______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. º 
________________ e do CPF n. º ______________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 
27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal), que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

Torres/RS, _____ de ______________ de 2017. 
 
 

_____________________________________ 
                                     Assinatura do Representante Legal 

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

ANEXO I - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

  Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

........................................................................, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

................................................................................................... e CPF nº 

....................................................................., a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Torres / RS, na modalidade Pregão Presencial Nº 199/2017, na qualidade 

de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da licitante 

.............................................................., CNPJ nº 

..............................................................., bem como formular propostas, apresentar 

declarações e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

.................................., ............ de ............................ de 2017. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

 
____________________________________ 

Nome do representante legal da licitante 
 
 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes, 
devidamente juntado ao documento, ou cópia autenticada, que lhe concedeu os poderes 
(Contrato Social). 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 (nome/razão social)_____________________________________, incrita no CNPJ 
N° ___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF 
n°____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, ser ( microempresas / ou / empresa de pequeno porte ) nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° 
da lei complementar 123/06. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do representante técnico 
(contador/técnico ocntábil) 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deve ser entregue fora dos envelopes 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

 
 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 
referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, 
objeto do Pregão Presencial 199/2017, Processo nº 5075/2017. Nesta oportunidade, 
fomos acompanhados pelo servidor do Município de Torres, abaixo identificado, que 
nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessários, dirimindo, desta 
forma, todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à 
perfeita e completa execução dos serviços. 

 
Torres, ...........de..................................de 2017. 

 
 
 

(assinaturas autorizadas, devidamente identificadas) 
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