PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro, CEP: 97.650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PROCESSO nº 196.786/2017
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Edital de concorrência pública para a contratação de
empresa para prestação de serviços de coleta, implantação
e operação de transbordo, transporte e disposição final,
até aterro sanitário licenciado, de resíduos domésticos
urbanos.
O MUNICÍPIO DE ITAQUI, por seu Prefeito Municipal, através deste ato torna público a
quem interessar possa que, no dia 25 de maio de 2018, às 09:00 hs, na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Itaqui, situada na Rua Bento Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS,
serão recebidos e abertos os envelopes de
“Documentos” e
“Propostas” da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2018, e que se reunirá a Comissão Permanente de
Licitações designada pelas Portarias n.° 1746/2017 e nº 0406/2018 para a contratação do
objeto abaixo descrito, que será processado de acordo com as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e demais disposições contidas neste Edital:
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente certame a prestação de serviços de coleta, implantação e
operação de transbordo, transporte e disposição final de resíduos em aterro sanitário
licenciado de acordo com as especificações contidas no ANEXO I deste edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar do certame as empresas, do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que
satisfaçam as exigências deste edital e da Lei 8666/93.
2.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor dos
serviços:
a) A empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa;
b) O consórcio de empresas ou grupo de firmas;
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c) Empresas prestadoras de serviços que possuam sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) que sejam
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de Membro ou de servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento
no âmbito do Município de Itaqui.
d) Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação,
empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar, contratar ou foram punidas com suspensão pela Administração Pública.
e) Estejam enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei
8.666/93.
3. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão
Permanente de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o
que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 1
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/18
DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA
ENVELOPE Nº 2
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/18
PROPOSTA
PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA
3.2 As licitantes deverão entregar os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”,
simultaneamente, até o dia 25 de maio de 2018 às 09:00hs, horário da abertura da licitação
na Sala da Comissão, localizada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.
3.2.2 Admitir-se-á a remessa dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” pelo
Correio, preferencialmente via SEDEX, com aviso de recebimento, desde que sejam
entregues até o dia e horário indicado no preâmbulo, na Sala da Comissão de Licitações.
3.2.3 Nesta hipótese, os 02 envelopes, fechados, deverão ser remetidos dentro de um único
invólucro, para o endereço indicado no preâmbulo.
3.2.4 O Município de Itaqui-RS e a Comissão Permanente de Licitações não se
responsabilizarão e nenhum efeito produzirá para a licitante se a documentação e as propostas
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encaminhadas por via postal, por conta e risco exclusivos da remetente, não forem entregues
em tempo hábil à Comissão.
3.2.5 -Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo, os eventos
respectivos ficam transferidos para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o
local preestabelecidos.
3.2.6 – Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarar o encerramento do
prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, tampouco serão permitidos
quaisquer adendos, substituições ou emendas quanto a documentação ou propostas
apresentadas.
3.3 – A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” será iniciada no dia
e horários indicados no preâmbulo, na sala de reuniões da Comissão, em ato público, do qual
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes
legais presentes.
3.4 – Não serão considerados, em nenhuma hipótese, “DOCUMENTAÇÃO” e
“PROPOSTA” apresentadas por fax, e-mail, telegrama ou telex.
3. HABILITAÇÃO
3.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no envelope nº 01 os seguintes
documentos:
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração
Pública (Anexo II- 2 );
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da
República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; (Anexo II- 3 ) ;
c) Declaração de ausência de vínculo (Anexo II- 4 ).
d) Declaração de idoneidade( Anexo II - 5 );
3.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) documento de constituição da empresa e/ou a última alteração consolidada em vigor, ou
Declaração de empresário e, se for o caso; registro comercial no caso de empresa individual;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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3.1.2 Os documentos descritos nos itens “a”, “b” e “c” deverão ser devidamente registrados
nos órgãos competentes.
3.1.3 A licitante que venha a ser representada deverá apresentar o documento que lhe
confira poderes com as firmas devidamente reconhecidas em cartório.
3.1.4 Caso o documento previsto no item 3.1.3 seja cópia deverá estar devidamente
autenticado.

3.1.5 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
c) certidões negativas (ou positivas com efeito de negativa) expedidas pela Receita Federal,
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pela Fazenda Pública Estadual e pela Fazenda
Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, referente a todo e qualquer tributo,
inclusive em relação à dívida ativa tributária;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito CND);
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(Certificado de Regularidade de Situação);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de
1.º de maio de 1943 (conforme Lei Federal n.º 12.440, de 7 de julho de 2011).

3.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1.6.1 A documentação quanto a qualificação técnica deve ser apresentada em conformidade
com os termos e condições estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) no item 8 e seus
respectivos subitens ao qual encontra-se esse edital vinculado.
3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.2.1 Certidão negativa de falência e/ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
3.2.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
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apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na
Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela
aplicação da seguinte fórmula:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo
__________________________________
Passivo circulante + exigível a longo prazo

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
ILC = Ativo circulante
____________
Passivo circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG
ISG = Ativo total
________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
Índices contábeis – situação – ILC, ILG e ISG
* < (menor) que 1,00 = deficitária
* 1,00 a 1,35 = equilibrada
* > (maior) que 1,35 = satisfatória
→ Para endividamento total deve ser menor que 1,00.
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + exigível a longo prazo
_________________________________
patrimônio líquido
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a. Se o divisor do indicador grau de endividamento for igual a zero, considerar-se-á não
atendida a exigência do edital.
OBS1. Serão classificadas as empresas que alcançarem índices satisfatórios na avaliação dos
balanços.
OBS2: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta.
OBS3:: licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em
substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital
- SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
3.2.4. Comprovação de possuir patrimônio líquido não inferior a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratação pelo prazo de 12 meses.

4. PROPOSTA
4.1 O envelope nº 02, relativo à proposta, deverá conter:
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última pelo representante
legal da empresa, mencionando o preço por item (tonelada) para a execução do serviço objeto
desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra,
inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento etc.);
b) planilha de quantitativos e custos unitários.
c) Plano de coleta conforme item 7.2 “a” do Projeto Básico (ANEXO I) em observância ao
Mapa de plano de coleta(ANEXO III).
Obs1: As propostas que vierem desacompanhadas de qualquer das alíneas acima serão
desclassificadas.
Obs2: Identificação do preposto responsável pelo acompanhamento dos serviços.
4.2 O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para a sua entrega.
4.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.

5. JULGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro, CEP: 97.650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

5.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão
Julgadora, levando em consideração o menor preço item (tonelada) para a execução dos
serviços licitados.
5.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e
seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
6. CRITÉRIO DE DESEMPATE
6.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência para as microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativa.
6.2 Para fins de atendimento do item 6.1, deverá apresentar, no envelope de habilitação,
declaração, firmada por contador (ANEXO II - 1), que se enquadra e pretende se utilizar
dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
6.3. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
6.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, poderá apresentar, no prazo de cinco dias, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do
certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.2 deste edital, a apresentação de
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas
para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
6.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
6.4. O disposto nos itens 6.1 a 6.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa beneficiária.
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6.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
7.1 Não serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado excedam o limite máximo préfixado no Projeto Básico( ANEXO I).
7.2
Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com
este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis.

8. RECURSOS
8.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. O prazo para interposição de recursos relativos ao julgamento da habilitação e da
proposta pela Comissão de Licitação, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da
decisão objeto do recurso.
8.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados,
dentro do prazo previsto no item 8.2, no PROTOCOLO da Prefeitura Municipal de Itaqui,
durante o horário de expediente, que se inicia as 7 h e se encerra as 13 h.
8.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados
para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma
prevista no item 8.3.
8.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentadas fora do prazo ou enviados por
e-mail ou por qualquer outro meio além dos previstos nesse item, podendo ser interpostas via
fax, desde que nos prazos previstos nos itens 8.2 e 8.4 sejam protocolados também os
originais.
8.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão
de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório
dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao
recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível.
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8.8. Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como,
por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente
justificada nos autos da licitação.

9. PRAZOS
9.1
Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de cinco dias dias,
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
9.2
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
9.3
Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto no Projeto Básico, ou então
revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.
9.4
O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.

10. GARANTIA
10.1 A contratada deverá apresentar garantia, em até quinze dias após a assinatura do
contrato, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei no
8.666/1993, correspondente a 5% (cinco) sobre o valor estimado da contratação (12 meses).
11. PENALIDADES
11.1. As sanções deverão ser aplicadas conforme especificações do item 10 do Projeto Básico
e no caso da ocorrência de alguma hipótese não prevista no ANEXO I serão sujeitas as
seguintes penalidades:
11.1.2 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1ano e multa de 5% sobre o valor
estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 5% sobre o
valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.
11.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
11.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado em até trinta dias, a contar do recebimento da fatura/nota
fiscal acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela
fiscalização técnica do contrato e pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos.
12.2
Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia e do
respectivo comprovante de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos
empregados utilizados na prestação do serviço, e para fins de liquidação da sua respectiva
NOTA FISCAL de SERVIÇO cópia GFIP com seus respectivos Relatórios (Protocolo de
envio e RE).
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12.3
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
12.4
Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a
matéria.

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
13.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observandose as seguintes normas:
a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser
protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos
envelopes.
b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data
marcada para o recebimento dos envelopes.
c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no Setor
Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 7 h e se encerra às 13 h, ou
encaminhados via e-mail para endereço eletrônico licita@itaqui.rs.gov.br .
d) Não serão aceitos pedidos de impugnação ao edital apresentado fora do prazo por qualquer
outro meio além do previsto na alínea anterior.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO – 8 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01- DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS
PROJETO/ATIVIDADE 2192 – COLETA E TRANSBORDO LIXO URBANO
ELEMENTO 3.3.3.9.0.39.00.00.00–OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
RECURSO 001 – LIVRE
REDUZIDO – 3216
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições
do presente edital.
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15.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e
local estabelecidos neste edital.
15.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou quaisquer outros documentos.
15.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os
membros da Comissão Julgadora.
15.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos
à licitação os participantes retardatários.
15.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma
determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.
15.7 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – projeto básico; II –1.
Declaração de ME/EPP; 2. Declaração de fato impeditivo; 3. Declaração que não emprega
menor; 4. Declaração de ausência de vínculo; 5. Declaração de idoneidade; III –Mapa do
plano de coleta; IV – Planilha de custos; V –- Modelo de Planilha de decomposição custos;
VI- Modelo de proposta; VII- Minuta de contrato.
15.8 Informações serão prestadas aos interessados no horário das 7h às 13h, na Prefeitura
Municipal de Itaqui, no setor de licitações sito á rua Bento Gonçalves n 335, no endereço
eletrônico licita@itaqui.rs.gov.br ou pelo fone (55) 3432.1100 ramal 232/233.
Itaqui/RS, 20 de abril de 2018.
_______________________________________
Prefeito Municipal
JARBAS DA SILVA MARTINI
Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ___/___/______
________________________
Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO
SITE

ANEXO II – (SITE)
1. DECLARAÇÃO DE ME/EPP
2. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
3. DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
4. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO
5. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO III- MAPA DO PLANO DE COLETA
(SITE)

ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTOS
(SITE)

ANEXO V- MODELO DE PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(SITE)

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA
(SITE)

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRANSBORDO,
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ATÉ
O ATERRO SANITÁRIO QUE FAZ O MUNICÍPIO DE
ITAQUI E A EMPRESA…….

O MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito à Rua
Bento Gonçalves, nº. 335, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e do outro
lado a empresa ____________________________ inscrita no CNPJ sob o nº.
______________________________,
com
sede
em
____________________________________, e-mail……. neste ato representada por seu
________________________________ doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , nos termos do processo licitatório
nº 196.786/2017 , Concorrência nº001/18, em observância à Lei Federal 8.666/93, ao Código
Civil Brasileiro e demais legislações pertinentes, bem como ao ato convocatório e a proposta
apresentada que, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste.
I – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente certame a prestação de serviços coleta, implantação e operação
de transbordo, transporte e disposição final de resíduos domésticos urbanos, e demais
documentos anexos ao Edital e Projeto Básico.
Itens
Descrição
Quantidade
Valor de
Média
Referência
1
1
Serviços
de
Contratação
de
Empresa 19 ton/diária R$
Especializada para Execução de Coleta Regular 518 ton/mês
de Resíduos Sólidos Urbanos de Origem
Doméstica.
2
Implantação e Operação da Estação de 19 ton/diária1 R$
Transbordo dos Resíduos Coletados, Transporte 518 ton/mês
dos Resíduos Sólidos e Urbanos do Transbordo
até o Aterro Sanitário e Disposição Final dos
Resíduos Coletados em Aterro Sanitário
Licenciado para esta Atividade.
1

Considerada uma média de 26 dias/mês, excetuados os domingos
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1.1 A empresa vencedora deverá cumprir com todas as exigências do PROJETO BÁSICO em
anexo.
II – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 A CONTRATADA deverá prestar a garantia de que trata o item 10.1 do edital, prevista no
artigo 56, § 1º, inciso ....., da Lei Federal n.º 8.666/93, na modalidade de ................., pelo
período da vigência contratual, no valor de R$ ..........…. (....................), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valoe estimado da contratação (12 meses).
2.2 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste contrato e ou
prorrogação do prazo de vigência, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação
ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
contar da publicação do respectivo termo.
III – DOS PRAZOS
3.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57,
inciso II, da Lei n° 8.666/1993.
3.2 Será computada como início dos serviços, o dia seguinte a data em que a CONTRATADA
receber a AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, fornecida pela fiscal técnica ou do gestor do
CONTRATANTE.
IV - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento dos serviços de coleta será efetuado por tonelada coletada e transportadas
até a área de transbordo, por período de 30 dias, e o preço unitário (R$/t) em vigor neste
Contrato, da mesma forma será o pagamento da implantação, operação e transporte/
disposição final dos resíduos até o aterro sanitário licenciado. Observação: as despesas de
manutenção bem como de abastecimento do veículo, ou qualquer outro custo operacional
necessários para os serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.
4.1.2 O pagamento será efetuado em até trinta dias, a contar do recebimento da fatura/nota
fiscal acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela
fiscalização técnica do contrato e pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos.
4.1.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia e do
respectivo comprovante de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos
empregados utilizados na prestação do serviço, e para fins de liquidação da sua respectiva
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NOTA FISCAL de SERVIÇO cópia GFIP com seus respectivos Relatórios (Protocolo de
envio e RE).
4.1.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
4.1.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
4.1.6 Havendo erros ou omissões na documentação de pagamento, a CONTRATADA será
notificada, com a exposição de todas as falhas verificadas, para que proceda as correções
necessárias. Neste caso, o prazo para efetivação do pagamento será interrompido, reiniciando
a contagem no momento em que forem sanadas as irregularidades.
V – DO REAJUSTE
5.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticados do mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio
econômico e financeiro da avenca, nos termos da alínea “d”, II, do art. 65 da Lei 8666/93.
5.2 O preço ofertado será reajustado anualmente(12 meses da data da assinatura do contrato)
pelo IGP-M(índice Geral de Preço do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro
que venha a substituí-lo.
5.3 Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01(um) ano de acordo com
a Legislação em vigor, salvo disposição ulterior em contrário na Legislação Federal.
VI- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
6.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.
6.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a suspensão dos serviços, sem prejuízo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em
serviço executado ou em material posto no serviço.
6.2 Das obrigações do CONTRATANTE:
6.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
6.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZAÇÃO, no Diário de Serviços:
a) a verificação dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providências solicitadas;
c) emitir juízos ou restrições a respeito do andamento da obra ou do serviço;
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d) apontar outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados.
VII- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Do direito da CONTRATADA:
7.1.1 Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados.
7.2 Das obrigações da CONTRATADA:
7.2.1 Prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua execução, bem
como pela fiel observação das especificações técnicas do PROJETO BÁSICO e dos demais
documentos anexos ao presente edital.
7.2.2 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteração que possa comprometer a manutenção do presente.
7.2.3 Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução deste contrato.
7.2.4 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as
exigências da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas.
7.2.5 Providenciar, nos prazos fixados, a documentação constante do presente contrato.
7.2.6 Iniciar os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de obra
somente após autorização de serviços, fornecida pela Engenharia do CONTRATANTE, que
marcará uma reunião com a CONTRATADA para as devidas apresentações e os acertos
necessários.
7.2.7 Submeter à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem ônus, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra, se solicitado.
7.2.8 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual
indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes, na execução
das tarefas necessárias à realização dos serviços contratados.
7.2.9 Fazer-se representar pelo preposto responsável pelo acompanhamento dos serviços nas
vistorias efetuadas pela FISCALIZAÇÃO.
7.2.10 Facilitar meticulosa fiscalização dos serviços, facultando o acesso a todas as etapas do
mesmo.
7.2.11 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em
conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e
alterações posteriores
7.2.12 Refazer sem custos adicionais ao CONTRATANTE todos os trabalhos impugnados
pelo órgão técnico competente, logo após o recebimento da notificação correspondente.
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7.2.13 Assumir integral responsabilidade pelos danos prejuízos que causar ao
CONTRATANTE ou a “TERCEIROS”, na execução dos serviços ora contratados, inclusive
mortes, perdas, destruição, multas, isentando de toda e qualquer responsabilidade o
CONTRATANTE, ante a reclamação que possa surgir;
7.2.14 A CONTRATADA será responsável, civil e criminalmente, pela segurança dos serviços
e terceiros devendo implantar a sinalização necessária para a execução dos serviços.
7.2.15 Assumirá, também, total responsabilidade dos métodos empregados, operação,
continuidade de execução, e estabilidade dos serviços;
7.2.16.A empresa contratada é responsável pela qualidade e perfeição dos serviços prestados.
IX - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 A gestão administrativa do presente contrato será realizada pelos servidores; Gestor- José
Belizário Lopes de Lopes; Fiscal: Fabiano Virgili Calvano e Suplente: William Gilberto
Biasi, sendo gestora técnica a engenheira sanitarista e ambiental a servidora: Thielly
Rodrigues Tuparay- CREA N° 209.789.
9.2 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
CONTRATADA(preposto), Sr. ____________________________, e será anotada, em
registro próprio, por uma das pessoas indicadas para acompanhar a execução contratual, todas
as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na redução da
responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.
9.3 As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por
intermédio da FISCALIZAÇÃO. De outra parte, as ordens de serviço ou comunicações entre
a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito,
convenientemente numeradas, em 02 (duas) vias, uma das quais ficará em poder do
transmitente, depois de visada pelo destinatário, só assim produzindo seus efeitos.
X - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
10.1.As sanções deverão ser aplicadas conforme especificações do item 10 do Projeto Básico
e no caso da ocorrência de alguma hipótese não prevista no ANEXO I serão sujeitas as
seguintes penalidades:
10.2 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
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b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 5% sobre o valor
atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.
10.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
XI - DA RESCISÃO
11.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da
Lei Federal n.º 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.
11.2 Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei Federal n.º 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
11.3 Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento
correspondente ao serviço que houver comprovadamente executado.
11.4 Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
XII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO – 8 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01- DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS
PROJETO/ATIVIDADE 2192 – COLETA E TRANSBORDO LIXO URBANO
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ELEMENTO 3.3.3.9.0.39.00.00.00–OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
Recurso 001 – LIVRE
Reduzido – 3216

XIII - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Itaqui para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente
ajuste. E para constar, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Itaqui, ______de _________ de 2018.
MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito
_________________________________________
Contratada
Testemunhas:
1) Nome:
CPF nº:

2) Nome:
CPF nº:

