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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2011
TIPO MENOR PREÇO POR TONELADA

Edital de tomada de preços para a contratação de empresa para 
execução dos serviços de adequação e operação de unidade provi-
sória de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos só-
lidos urbanos do Município de Itaqui. 

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei  

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar n.º123, de 14 de de-

zembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às  9 horas, do dia 03 do 

mês Agosto de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situada na Rua Bento Gonçalves, nº 

335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.°  

0433/2011 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para contratação 

de empresa para execução dos serviços de adequação e operação de unidade provisória de transbordo, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos do Município de Itaqui. 

Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no  

Município de Itaqui ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o tercei-

ro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

1. OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução dos ser-

viços necessários a disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município de Itaqui, con-

templando as seguintes atividades:

1.1.1 – Reforma e adequação da unidade provisória de transbordo de resíduos existente em área de 

propriedade da Prefeitura. 

1.1.2 – Serviço de operação da unidade provisória de transbordo, transporte e destinação final dos resí-

duos sólidos urbanos em um aterro sanitário licenciado pela FEPAM.

1.1.2.1 – Volume aproximado por mês: 450 toneladas

1.1.2.2 - Periodicidade aproximada: 10 viagens mensais
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1.2 - Os serviços compreendidos nesta licitação deverão ser planejados, orçados e executados de acor-

do com as condições estabelecidas neste edital e nas orientações da equipe técnica da Prefeitura.  

1.3. Declaração de disponibilidade de veículo automotor (caminhão) adequado Licenciado pela FE-

PAM para transporte de RSU e disponível para a execução do objeto da presente licitação.

1.4. A empresa licitante deverá apresentar Projeto Básico de adequação da unidade provisória de trans-

bordo existente em área do Município que possibilite a transferência provisória dos resíduos até a 

construção da unidade definitiva que será providenciada pela Administração Municipal. Este projeto 

deverá ser aprovado pela equipe técnica da Prefeitura de Itaqui e os custos provenientes da obra não 

poderão ultrapassar a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e serão pagos pela Administração em 3 (três)  

parcelas iguais e sucessivas nas 3 (três) primeiras faturas apresentadas pela empresa vencedora.

2. DO CADASTRO

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 29 de julho de 

2011, os seguintes documentos:

2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) cédula de identidade;

b) registro comercial no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-

tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio-

namento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competen -

te, quando a atividade assim o exigir;

e) prova de registro no CNPJ válido;

f) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende 

ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de  

aprendiz a partir dos 14 anos.

2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacio-

nal de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Fe-

deral do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fa-

zenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou 

sede do licitante;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regu-

lar no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

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

2.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- OPERACIONAL

a) Prova de registro da empresa e seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional 

de engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da jurisdição da sede da licitante, demonstrando 

possuir no mínimo um Engenheiro Civil e/ou Sanitarista em seu quadro técnico. A empresa sediada  

em outra jurisdição deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/RS; 

b) A comprovação do vinculo dos responsáveis técnicos com a empresa que trata o item 

2.1.3 alínea 'a' deverá ser feita através da Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA, cujas 

aprovações e registros das suas responsabilidades tenham se dado em data anterior a data de publica -

ção deste Edital;

c) Prova de capacidade técnica da empresa para executar os serviços ora licitados, de acor-

do com o Art. 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº. 8666/93 se dará mediante comprovação de que um 

dos seus responsáveis técnicos executou serviços pertinentes e compatíveis em características com os  

objetos mais relevantes desta licitação, através da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica 

expedido por Órgão Publico ou Privado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido 

pelo CREA. Entende-se como objetos mais relevantes os seguintes serviços:

c.1.) Operação de estação de transbordo;

c.2.) Transporte de resíduos.

Obs.: A licitante poderá comprovar a qualificação técnico-operacional de que tratam as alíneas "c.1" e  

"c.2" mediante um único atestado ou certidão contendo a comprovação da execução de todos os servi-
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ços ou um atestado ou certidão individual para cada item ou conjunto de itens acima relacionados des-

de que os responsáveis técnicos atendam o contido no item 3.4.2.

d) Prova de que a licitante possui um Plano de Medicina e Segurança do Trabalho, contem-

plando PCMSO e PPRA, de conformidade com a legislação trabalhista e em pleno vigor. A comprova-

ção se faz necessária tendo em vista o grande numero de empregados cujas atividades estão submeti -

das a agentes insalubres e a riscos de acidentes;

Obs.: Para aplicação e controle do Plano acima referido a licitante deverá comprovar que possui con-

trato em vigor com empresa ou profissional em Medicina e Segurança do Trabalho habilitado para 

esse fim. Esse contrato deverá ter sido assinado em data anterior a data de publicação deste Edital;

e) Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria Municipal de Meio ambiente declarando 

que a proponente vistoriou e conhece todos os ambientes onde deverão ser desenvolvidos os serviços 

propostos constantes dos anexos que integram o presente Edital. Esta visita deverá ser realizada obri-

gatoriamente pelo responsável técnico da empresa até o 5º (quinto) dia útil anterior à abertura das pro-

postas;

Obs.: Para efetuar a referida visita técnica a licitante deverá agendar a mesma junto a Secretaria Muni-

cipal de Meio ambiente, pelo telefone n° 055-3433 6856, com a Secretária Substituta do Meio Ambi-

ente a Sra. Gisele Dias Marques, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.

f) Certificado  de  Regularidade  expedido  pelo  Órgão  de  Controle  do  Meio  Ambiente 

(IBAMA), referente à comprovação de Cadastramento da Proponente no "CADASTRO TÉCNICO 

DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL" ou "CADASTRO TÉCNICO 

DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS", na forma da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; 

g) Licença Ambiental expedida pela FEPAM do aterro sanitário onde a empresa fará a disposi-

ção final dos resíduos transportados. Caso o aterro não seja de propriedade da licitante, a mesma deve-

rá apresentar contrato específico com a proprietária do aterro, registrado em Cartório de Títulos e Do-

cumentos, de autorização para disposição dos resíduos sólidos de Itaqui, constando prazo, que terá que 

ser no mínimo igual ao do contrato com a Prefeitura de Itaqui com declaração da FEPAM de que o  

mesmo possui capacidade e esta habilitado a receber os referidos resíduos;

Obs.: Os documentos constantes dos itens acima poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião.
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2.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando 

através de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive Termo de Abertura e Encerramento, onde 

conste o n° de páginas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substitui -

ção por balancete ou balanço provisório;

    b) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judi-

cial da localidade da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 60 (sessenta) dias ante-

riores à data do certame;

c) Declaração de que a empresa não está impedida de licitar e contratar com a Administra -

ção Pública, assinada por sócio ou procurador devidamente constituído. 

2.2.  Os documentos constantes dos itens 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4, poderão ser apresentados em ori-

ginal, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de 

imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.2 (regularidade fiscal) poderão, ainda, serem 

extraídos de sistemas informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujei-

tos a verificação de sua autenticidade pela Administração.

2.3. Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com amplos po-

deres para decidir a respeito dos atos da presente licitação, inclusive, para desistir de eventual recurso.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação 

no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identifi -

cados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2011

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

-----------------------------------------------------------------

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2011

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
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3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processa-

mento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de proposta, ob-

servando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo Município ou de ou-

tro órgão público; 

b) Os documentos listados no item 2.1.2, relativos a regularidade fiscal;

c) declaração de conformidade com o edital;

d) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende 

ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de  

aprendiz a partir dos 14 anos, conforme modelo constante no Anexo V.               

4.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Com-

plementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, decla-

ração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,  

além de todos os documentos previstos neste edital.

4.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, desde que obser-

vado o requisito do item 4.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fis -

cal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à  apresentação de nova documentação, 

que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como ven -

cedora do certame.

4.4. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de peque-

no porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma res-

trição.

4.5. O prazo de que trata o item 4.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o  

transcurso do respectivo prazo.
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4.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.3, implicará na decadên-

cia do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10.3, sendo facultado à 

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

contrato, ou revogar a licitação.

5. DA PROPOSTA

5.1. O envelope n° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA - deverá conter:

a) Proposta Financeira, conforme modelo anexo I. A proposta deverá ser entregue em uma 

via datilografada ou digitada, com identificação do proponente, assinada em sua última folha e rubri-

cada nas demais pelo proponente, ou seu procurador constituído, sem entrelinhas, rasuras ou emendas;

b) Na planilha estimativa de custos unitários para execução dos serviços, os custos relativa-

mente a execução dos serviços de adequação da unidade provisória de transbordo deverão ser expres-

sos em valor global e os custos para operação da unidade de transbordo, transporte e destinação final  

dos resíduos deverão ser cotados por tonelada transportada e disposta no aterro.

Obs.: Para cotação do custo de operação da unidade de transbordo, a licitante deverá considerar que o  

município fornecerá uma retro-escavadeira com operador e um auxiliar de serviços gerais, sendo o 

combustível por conta da empresa a ser contratada.

c) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta dias). Na falta da  

indicação deste prazo será considerado o prazo de validade 60 (sessenta) dias.

5.2. Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional, e deverão cobrir 

todos os custos e despesas necessárias à execução dos serviços objetivados, inclusive as obras civis de 

adequação da unidade provisória de transbordo, incluindo todos os custos diretos e indiretos, impostos, 

taxas, obrigações trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas com a medicina e segurança do traba-

lho, uniformes, transporte, seguros, etc.

5.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preços incompatíveis e inexeqüíveis com os in-

sumos necessários a realização dos serviços, preços acima dos praticados no mercado para cada tipo 

de serviço, ou ainda que não perfeitamente justificados nas planilhas de custos unitários de cada servi-

ço.

5.4. O limite estabelecido como preço máximo para cada serviço a ser cotado será o seguinte:

5.4.1 – Adequação da unidade provisória de transbordo:

            R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.4.2 – Operação da unidade de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos:

            R$ 136,00 (cento e vinte reais por tonelada).
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5.5. O preço total proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos e por extenso e referir-se  

ao valor unitário por tonelada transportada e disposta.

5.6.       Os preços serão compostos de número inteiros e de até 02 (duas) casas decimais, após a vírgu-

la com arredondamento.

6. DO JULGAMENTO

6.1. Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem a Planilha de Composição de Preço 

Unitário e as que apresentarem preços superfaturados ou manifestadamente inexeqüíveis, assim como, 

as que contiverem rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

6.2. Propostas manifestadamente inexequíveis são aquelas que não expressam a necessária corres-

pondência entre as responsabilidades inerentes à execução do objeto licitado e os preços ofertados para 

retribuir a prestação, ou indicam um descompasso entre os serviços previstos e o prazo ou cronograma 

proposto, ou a metodologia apresentada, ou o material descrito, ou o pessoal alocado, ou ainda, os cus-

tos dos insumos não são coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade não são com-

patíveis com a execução dos serviços. Essa definição também se aplica à hipótese de preços excessi-

vos, visto que, é indispensável à correspondência entre as responsabilidades inerentes ao objeto licita-

do e os preços ofertados, conforme Art. 48 - Item II da Lei 8.666/93.

6.3. Será julgada vencedora a firma participante que propor o menor preço total por tonelada e  

atender as especificações contidas no edital. O valor para a adequação da unidade provisória de trans-

bordo não será considerado para efeito de julgamento da proposta de melhor preço. Isto se dá em fun-

ção do seu valor irrisório em relação ao valor do objeto principal do processo licitatório que é o trans-

porte e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos do Município.

6.4.     Para efeito de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço por tonelada.

6.5.     Esta licitação será processada e julgada com observância do disposto nos artigos 43 e 44,  

seus inciso e parágrafos da Lei n° 8.666/93, com suas alterações.

6.6.     Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no § 2° do 

artigo 3 da Lei n° 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos 

os licitantes, nos termos do § 2° do artigo 45.

6.7.      É vedada a apresentação de proposta com expressão monetária inferior ao centavo, deven-

do este ser escrito sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.

6.8. Para efeitos de classificação e julgamento, as propostas apresentadas por Cooperativas de 

Trabalho e/ou entidades assemelhadas, serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze por cento) 
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no(s) item(s) "mão-de-obra" atendendo ao disposto na Instrução Normativa n° 18 de 11 de maio de 

2000 (publicada no DOU de 12.05.2000) expedida pelo INSS.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microem-

presas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.2 e seguintes, deste  

edital.

7.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela micro-

empresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em 

até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

7.3. 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 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com 

o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será de-

clarada 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 remanescen-

tes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no pra-

zo e na forma prevista na alínea a deste item;

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperati-

vas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

7.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigên-

cias do item 7.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta origi -

nariamente de menor valor.

7.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, 

com a convocação prévia de todos os licitantes.

8. DOS RECURSOS
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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.

9. DOS PRAZOS

9.1 O prazo para de execução dos serviços será até dezembro de 2011, podendo ser prorrogado 

a critério da Administração. 

9.2       A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços de transporte e destinação final  

em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, tempo esse necessário a adequação da unidade  

provisória de transbordo.

10.  DAS PENALIDADES

10.1.       Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato pela inexecução 

parcial do mesmo;

10.2.       Multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato pela inexecu-

ção total do mesmo, podendo ser cumulada com a suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.3.          Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ad-

ministração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado mensalmente mediante emissão de laudo Técnico emitido pela 

secretaria competente;

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

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

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

11.4.  O pagamento das obras referentes a adequação da estação provisória de transbordo será  

paga pelo Município em 3 (três) parcelas iguais, fixas e consecutivas, sendo a primeira no primeiro pa-

gamento dos serviços realizados.

11.5.  O preço ofertado será reajustado anualmente pelo IGP-M (índice Geral de Preços do Mer-

cado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.

11.6.        Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01 (um) ano de acordo com 

a Legislação em vigor, saldo disposição ulterior em contrário na Legislação Federal.
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11.7.  Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na superveniência da 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a relação que as  

partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 8 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

UNIDADE: 01 – Departamento de Atividades Públicas Essenciais

PROJETO/ATIVIDADE: 1009 Coleta Seletiva e Remodelagem da Usina de Lixo, Trans-
porte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos

ELEMENTO: 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

REDUZIDO: 1308

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1.      A fiscalização do contrato decorrente da presente licitação estará a cargo da Secretaria Mu-

nicipal de Serviços Urbanos, que poderá embargar todo ou parte dos serviços, se estes estiverem em 

desacordo com as condições técnicas e procedimentos exigidos.

13.2.     A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à 

qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando 

desatendidas as disposições a elas relativas.

13.3.     A CONTRATADA deverá cooperar quanto a observância dos dispositivos referentes à higi-

ene pública, informando a Fiscalização das infrações ambientais, como por exemplo: dos casos de des-

cargas irregulares de resíduos e falta de recipientes adequados.

13.4.    As ordens de serviço de toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, se-

rão feitas por ofício. Na hipótese da CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício, o  

mesmo será enviado pelo correio, registrados considerando-se feita a comunicação para todos os efei -

tos, ou na presença de duas testemunhas.

13.5.     A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização do Município livre aces-

so a todas as suas dependências, possibilitando o exame de instalações e também das anotações relati -

vas aos veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os  

dados e elementos referentes aos serviços.

13.6.    A Fiscalização submeterá os veículos transportadores ao controle de tara sempre que enten -

der necessário.
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13.7.       Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será comunicada por escrito 

aos responsáveis credenciados da CONTRATADA, sobre a qual será aplicada a multa que lhe couber,  

tendo seu valor descontado no pagamento da fatura correspondente ao mês em que ocorreu a infração, 

sem prejuízo da rescisão contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1.          Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e  

seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

14.2.      Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e numerados na 

ordem estabelecida neste Edital.

14.3. Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem às exigências deste  

edital.

14.4. Se a empresa licitante não estiver representada no ato da abertura dos envelopes por sócio 

com poderes de decisão, poderá se fazer representar por preposto portando procuração que lhe confira  

poderes para acordar, discordar, impugnar, requerer e desistir de prazos recursais. Se não apresentar  

representante ou preposto, ainda assim não será desclassificada, apenas não podendo manifestar-se va-

lidamente na sessão correspondente.

14.5.        A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordân-

cia com as condições do edital de licitação.

14.6.        A administração convocará regularmente o interessado para assinar o contrato, dentro do  

prazo e condições estabelecidas pela administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções do art. 81, da Lei 8.666/93. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, devidamente justificado 

e aceito pela administração. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato  

no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,  

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive  

quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemen-

te da aplicação da penalidade prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.

14.7.        A fiscalização dos serviços oferecidos pela vencedora da presente licitação ficará a cargo 

do Município.

14.8.        É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, no todo ou em parte,  

sem estar expressamente autorizada por escrito pelo Município.
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14.9        Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do Municí-

pio, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das comina-

ções legais e contratuais cabíveis, sem prejuízo da rescisão contratual.

14.10        A empresa contatada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, 

pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluído o Município de quais -

quer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários 

inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais 

ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

14.11       As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, dos lo-

cais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do perfeito 

cumprimento do contrato.

14.12.       O Município se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despa-

cho motivado, adiar, anular ou revogar a presente licitação, sem que isto constitua o motivo para que  

as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

14.13.       A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa pre-

clusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

14.14.       Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do 

presente edital.

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

qualquer outro documento após a sua entrega.

14.16.       Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos,  

assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão 

de licitações.

14.17.       Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 

à licitação, os participantes retardatários.

14.18.         A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido  

pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penali-

dade de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, entendido este como o equivalente ao  

que o adjudicatário perceberia durante toda a vigência do contrato conforme sua proposta.
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14.19.         Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – Modelo de Proposta; II – Mi-

nuta do Contrato; III - modelo de declaração que não emprega menor; IV – Memorial Descritivo da 

Estação de Transbordo.

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 7 h às 13h, na Prefeitura Mu-

nicipal de Itaqui/RS na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos sita na Rua Independência, nº 160.  

As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da Prefeitura Mu-

nicipal de Itaqui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde mediante o pa-

gamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.

Itaqui, 15 de julho de 2011

________________________________________

            Gil Marques Filho

                                                                                             Prefeito Municipal

                                                                                         

     Este edital se encontra examinado e apro-

vado por esta Assessoria Jurídica.

      Em ___-___-______.

      ________________________

                Assessor (a) Jurídico (a)

       

http://www.itaqui.rs.gov.br/
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

                                                                                                          
 Valores em R$

Item                Descrição dos serviços  Unid. Valor
Unitário 

1 Obras  de  adequação  da  estação 
provisória de transbordo

- R$

2 Operação  da  unidade  de  transbor-
do, transporte e destinação final. 

tonelada R$

3  Valor total global por tonelada R$ 

____,_______ de _________ de 2010

_____________________________________
Representante legal da empresa 
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ANEXO II

Minuta de Contrato

Contrato nº _____/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADE-
QUAÇÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBOR-
DO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE ITA-
QUI E A EMPRESA ___________________________

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de 
um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,  
denominado  neste  ato  como  CONTRATANTE representado  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,  Gil 
Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 
132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, residente e domiciliado nesta ci-
dade  e,  do  outro  lado   ____________________________  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
______________________________,  com  sede  em  ____________________________________, 
neste ato representada por seu ________________________________ doravante denominada  CON-
TRATADO,  tendo  em  vista  o  Tomada  de  Preços  nº  014/2011,  o   Processo  Administrativo  nº. 
94.457/2011 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas,  os quais firmam o pre-
sente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

O presente contrato tem por objeto Contratação de Empresas para Execução dos Serviços de  

Adequação da Unidade Provisória de Transbordo, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

Urbanos gerados no Município de Itaqui/ RS a ser realizado pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro- A quantidade, aproximada, de resíduos sólidos urbanos a ser transportada é de 

450 toneladas mensais.

Parágrafo Segundo – A periodicidade será, aproximadamente, de 10 viagens mensais.

Parágrafo Primeiro - Além da mão de obra, cabe à CONTRATADA o fornecimento do material e  

equipamentos necessários.

Parágrafo Segundo – Para operação da estação provisória de transbordo a CONTRATANTE se com-

promete a ceder a CONTRATADA uma retro-escavadeira com operador e um auxiliar de serviços ge-

rais, correndo por conta da CONTRATADA o combustível, de acordo com a necessidade para o bom 

andamento do serviço. 

Parágrafo Terceiro - Os materiais a serem fornecidos e os serviços a serem executados deverão se-

guir rigorosamente o estabelecido no Edital.

Cláusula Segunda
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A CONTRATADA, não será admitida subempreitada sem previa e expressa autorização da 

CONTRATANTE, obrigando-se a executar os serviços atendendo às normas técnicas e legais vigen-

tes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança e o interesse público.

Cláusula Terceira

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços, avaliação da qualidade do serviço 

executado através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através do Sr. Feliciano Valdir Fonte-

la dos Santos, gestor do presente contrato,, ou outros peritos formalmente indicados pela mesma, con-

forme disposto no instrumento convocatório.

Parágrafo Primeiro - O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro 

de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à CONTRATADA o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que se -

jam sanados.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA designa como seu preposto o Sr. ___________ Engenheiro 

Civil registrado no CREA sob o nº___, assegurando, sob pena de responsabilidade,

que o mesmo preenche as condições fixadas no instrumento convocatório.

Cláusula Quarta

O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE pelos serviços objeto do presente instrumen-

to, será de R$_________________ (                                  reais) por tonelada transportada e disposta no 

aterro sanitário licenciado, sem que incida sobre o mesmo qualquer reajuste pelo período de 1 (um) 

ano, e será pago mensalmente mediante laudo técnico emitido pela Secretaria competente.

Parágrafo Primeiro. O valor total mensal a ser pago será em função do somatório mensal da pesa-

gem dos resíduos na balança existente no aterro sanitário vezes o valor unitário por tonelada contrata-

do, ressalvada as 3 (três) primeiras parcelas que serão acrescidas do valor das obras de adequação da  

estação de transbordo, cujo pagamento esta previsto em 3 (três) parcelas iguais e consecutivas. 

Parágrafo Segundo. Reserva-se o Município o direito de aferir as referidas pesagem, por amostra-

gem, em balança por ele a ser definida, quando entender cabível, sempre objetivando o bom e correto 

funcionamento dos serviços. 

Parágrafo Terceiro.  As notas fiscais correspondentes aos serviços prestados durante o mês só se-

rão pagas após a certificação e aprovação dos serviços junto a Secretaria de Serviços Urbanos do Mu-

nicípio.

Parágrafo Quarto. O licitante vencedor, quando do recebimento das parcelas, deverá observar e 

subordinar-se às normas contidas na Lei  Federal  n° 9.711/98,  bem como na ordem de serviço n° 
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209/99 do INSS, as quais estabelecem retenções ficais, por parte da Tomadora de Serviços no ato de  

pagamento das parcelas. Caso a empresa contratada for optante pelo SIMPLES deverá apresentar De-

claração fornecida pela Receita Federal, informando esta opção, durante a vigência do contrato.

Parágrafo Quinto. Quando o pagamento será retido e recolhido o ISS, no ato, se a empresa con-

tratada tiver sede fora deste Município.

Cláusula Quinta

A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante e/ou peritos do CONTRA-

TANTE em suas fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos perti -

nentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabili -

dade por parte do CONTRATANTE.

Cláusula Sexta

A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias  

úteis a partir da assinatura deste contrato, sob pena de pagar multa de 1% (um por cento) do valor con-

tratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), que serão retidos do pagamento a ser  

efetuado.

Parágrafo Primeiro: O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e terá seu 

término em dezembro de 2011, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a 

60 (sessenta) meses, se for de interesse de ambas as partes. 

Parágrafo Segundo: Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá da prévia aprovação, 

por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01 (um) ano de 

acordo com a Medida Provisória 1750-45 de 14.12.98 e posterior regulamentação, salvo disciplina-

mento oriundo e cogente da Lei Federal.

Parágrafo Quarto: O preço ofertado será reajustado, caso necessário, anualmente pelo IGP-M (ín-

dice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou qualquer outro oficial que venha 

substituí-lo. 

Parágrafo Quinto: Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na super-

veniência da Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a re-

lação que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato.

Cláusula Sétima
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A CONTRATADA compromete-se a refazer, às suas custas, parcial ou totalmente, os serviços 

ora contratados, caso os apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo 

Município. 

Cláusula Oitava

Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias e Resoluções Municipais, e ainda responder 

por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo, bem 

como indenizar imediatamente os que eventualmente venha causar às instalações, prédios, mobiliário, 

máquinas e todos os demais pertences do CONTRATANTE e a de particulares, ainda que involuntári-

os praticados por seus funcionários.

Cláusula Nona

Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro de pes-

soal que prestará os serviços ora contratados serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, 

assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais danos e indenizações de qualquer espécie,  

que os mesmos vierem a dar causa, exonerando-se integralmente o CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro. Ao CONTRATANTE é reservado o direito de exigir, a qualquer tempo duran-

te a vigência do contrato, a comprovação de regularidade dos referidos encargos, sendo que a CON-

TRATADA obrigatoriamente deverá comprovar o recolhimento do INSS, FGTS e do ISSQN.

Parágrafo Segundo. À CONTRATADA obriga-se o cumprimento do disposto no Inciso XXXII do 

Artigo 75 da Constituição Federal.

Cláusula Décima

Á seleção dos profissionais que prestarão os serviços caberá exclusivamente à CONTRATA-

DA, reservando-se o CONTRATANTE o direito de pedir a substituição de qualquer funcionário, por  

motivo de melhor qualificação dos serviços prestados, sempre que o mesmo for considerado insatisfa-

tório.

Parágrafo Único. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo 

CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, 

não lhe implicará corresponsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.

Cláusula Décima Primeira

Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitin-

do-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:
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a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha con-

corrido;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:

I - Quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da proposta apresentada 

ou,

II - Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo CONTRATANTE, em 

tempo hábil, acertado pelos responsáveis técnicos da obra.

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

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

Parágrafo Primeiro. Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo 

critério do CONTRATANTE a definição do que sejam "pequenas irregularidade", "gravidade da falta" 

e "falta grave".

Parágrafo Segundo. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, 

da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher 

a importância à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do  

recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.

Cláusula Décima Segunda

Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações futuras, o  

presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação ou interpelação judicial ou extra-

judicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, mediante termo próprio, na ocorrên-

cia de uma das seguintes situações:

I - Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA em cumprir com as obrigações assumi-

das;

II - Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;

III - Manifesta deficiência do serviço;

IV - Procedimento irregular da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o 

Município e/ou terceiros;

V - Não der início às atividades no prazo previsto ou paralisar os serviços sem justa causa e sem a pré-

via comunicação ao Município;

VI - Falência, insolvência ou liquidação da CONTRATADA;

VII - Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato;
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VIII - Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço e as obrigações decorrentes do contrato sem 

a autorização do Município;

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes 

consequências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias:

I - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de ter -

mo circunstanciado;

II - Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e pessoal empre-

gado especialmente para a execução do contato, desde que necessários para garantia da continuidade, 

até a resolução final do impasse;

III - Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município;

IV - Perda da garantia contratual.

Parágrafo Segundo. No caso de rescisão por parte da CONTRATADA deverá esta notificar ao 

Município num prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado, 

que será apreciado e deverá ter concordância do Município. 

Parágrafo Terceiro. Fica assegurado ao Município o direito de intervir nos serviços que compõe o 

objeto do contato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 3 (três) dias, podendo para  

tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa  

contratada.

Parágrafo Quarto. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar à nor-

malidade, o Município cessará a intervenção, restituindo as instalações e todos os recursos utilizados  

durante a paralisação dos serviços.

Cláusula Décima Terceira 

A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA 

será efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, du-

rante o período de vigência deste Contrato.

Cláusula Décima Quinta

As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos consignados 

na seguinte rubrica orçamentária:

ÓRGÃO: 8 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

UNIDADE: 01 – Departamento de Atividades Públicas Essenciais

PROJETO/ATIVIDADE: 1009 Coleta Seletiva e Remodelagem da Usina de Lixo, Trans-
porte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos

ELEMENTO: 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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REDUZIDO:1308
Cláusula Décima Sexta

Casos omissos neste contrato serão interpretados conforme o disposto no Edital de TOMADA 

DE PREÇO n°014/2011, que fica fazendo parte integrante do presente termo contratual;

Cláusula Décima Sétima

Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de julho 

de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, e os dispositivos da 

Licitação modalidade Edital de Tomada de Preço nº 014/2011, para os casos aqui não regulamentados, 

fixando-se, nos termos do § 2°. do art. 55, da Lei das Licitações.

Parágrafo Único. Resta estabelecido o Foro da Comarca de Itaqui/ RS, o competente para diri-

mir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação.

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente contrato nos expres-

sos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

 

Itaqui, ___ de ___________de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques Filho

              Prefeito Municipal

CONTRATADA

  

_______________________________                _____________________________

          Contratada                                                                          Contratante

Testemunhas: 
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 ANEXO III

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência:  Tomada de preços nº 014/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a TOMADA DE PREÇO Nº 014/2011, 
que a proponente ................................................................. (nome completo), inscrito no CPF/MF sob 
n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (en-
dereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO IV

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RSU PARA ITAQUI

ADAPTAÇÃO DA OBRA JÁ EXISTENTE

A Secretaria do Meio Ambiente de Itaqui informa abaixo os itens que deverão ser estipulados 

no Edital para Licitação de empresa que irá dar o Destino Final e Transporte dos RSU de Itaqui e  

também fará a adequação de uma obra existente para ser utilizada como Estação de Transbordo.

Adaptação da Estação de Transbordo:

Cobertura de zinco 36 folhas;

18 cunheiras novas;

Cinco tesouras metálicas com 7 m cada;

Alongar 6 colunas de concreto em 1 m cada;

Fazer 4 colunas de 7 m cada com ferro 3/8;

Fazer 4 sapatas de fundação com  ferro 5/16;

Fazer 32 m de parede com tijolo furado;

Fazer uma moega de concreto para escoação do lixo na caçamba com área de 12 m²;

Fazer uma viga reforçada para sustentação da moega.

Aterramento do Galpão:

18 m³ de cascalho;

180 m² de piso de concreto armado 3/1, com traço de cimento de 15 cm de espessura e malha  

de ferro 4.2-20X20.

Cercamento da área:

160 postes de concreto;

480 m de arame com farpas (18 carreiras de fio de arame).
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