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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

O Prefeito Municipal de Estação, Humildes de Almeida Camargo, no uso de suas atribuições legais, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital.  

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e não recicláveis, não contaminantes e não industriais 

do Município de Estação/RS, conforme especificações constantes no Termo de Referência – 

ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS:  

2.1. Até às 10 horas, do dia 22 de Maio de 2018, no endereço: Rua Fiorelo Piazzetta, n° 95, 

para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta 

financeira. 

 

3. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

3.1. Às 10 horas, do dia 22 de Maio de 2018, na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitações, localizada no endereço: Rua Fiorelo Piazzetta, n° 95; terá início a sessão pública 

da concorrência, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes.  

3.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

AO 

MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018 

ENVELOPE N.º 01 - Documentos de Habilitação 

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

 NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              AO 

 MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018 

 ENVELOPE N.º 02 – Proposta Financeira 

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

 NOME COMPLETO DO LICITANTE 
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4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão credenciar um representante legal da empresa: 

4.1.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar:  

a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.2) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 

caso de sociedade civil;  

a.4) Decreto de autorização, no qual estejam seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

a.5) Registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante 

devidamente reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654 § 1º, do 

Código Civil, em especial  o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas 

com poderes para a outorga de procuração, e o nome do outorgado e a indicação de 

amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para a prática de todos os atos inerentes 

ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.2. Para exercer os direitos de manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório, é 

obrigatório a presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

referentes à licitação. 

4.3.  Todos os documentos exigidos no presente ato convocatório poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação ou órgão da 

imprensa oficial ou municipal. 

4.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 05.02.18.541.0012.2025 – Manutenção da Limpeza Pública 

 05.02.18.541.0012.2025 .3.3.90.39.78 – (7755) Limpeza e Conservação 

 Recurso: 1 LIVRE 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
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com a Prefeitura Municipal de Estação, responsável por esta licitação, conforme art. 87, 

inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.3.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.3.4. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.3.5. Servidor ou dirigente desta Prefeitura Municipal de Estação ou responsável 

pela licitação;  

6.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Para fins de habilitação neste processo, o licitante deverá apresentar, no ENVELOPE 

Nº. 01 - os seguintes documentos de habilitação: 

 

7.2. Habilitação jurídica:  

7.2.3.  No caso de empresário individual, inscrição no Registro Comercial; 

7.2.4.  Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.2.5.  Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 

devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.6.  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

7.3 Regularidades fiscal e trabalhista: 

7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

7.3.2  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou 

Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN); 

7.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa (CNDT), conforme dispõe a Lei nº 12.440/2011; 

7.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à 

divida ativa Municipal), sendo: 

1) Do domicílio da sede da licitante, e  

2) Da sede do Município Contratante (Estação). 

 

7.4 Qualificação Técnica.  

7.4.1 Registro ou inscrição do responsável técnico da licitante em entidade profissional 

competente (CREA); 



      
 
    Estado do Rio Grande do Sul 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 
  

 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral 

______________ 

7.4.2 Atestado de capacitação técnico-profissional, em nome do responsável técnico da 

empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

que executou satisfatoriamente contrato com objeto de características compatíveis com o 

objeto ora licitado; 

7.4.3 Certidão de acervo técnico, registrado no CREA, em nome do responsável técnico da 

empresa licitante, com objeto compatível com as características do ora licitado; 

7.4.4 Declaração formal de disponibilidade de, no mínimo, 01 (um) veículo licenciado com 

a atividade de fontes móveis de poluição para o transporte de resíduos sólidos urbanos, 

emitido pelos órgãos ambientais competentes em nome da licitante; 

7.4.5 Cópia de Licença de Operação de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos, 

emitida pelos órgãos ambientais competentes, em nome da licitante, ou de contrato ou 

outro documento hábil que autorize a licitante a efetuar o depósito em local licenciado por 

outra empresa; 

7.4.6 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente ou através de 

contrato de prestação de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, com 

atuação na área de segurança do trabalho, com registro na entidade profissional 

competente; 

7.4.7 Declaração de que a licitante possui aparelhamento e pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

7.4.8 Apresentar PPRA – Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes, LTCAT – Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de trabalho, PCMSO – Programa de Controle de Saúde 

Ocupacional; 

 

7.5 Qualificação econômico-financeira: 

7.5.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 

de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

7.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

7.5.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

7.5.4 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço 

de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os 

termos de abertura e encerramento; 

 

7.6  Declarações 

7.6.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO II; 

7.6.2 Declaração de concordância como presente edital de licitação e minuta de 

contrato, conforme ANEXO III; 
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7.6.3 Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa de que a mesma 

disponibilizará para realização dos serviços, veículos em bom estado de funcionamento, com 

ano de fabricação inferior a 10 (dez) anos. A empresa vencedora deverá, até o ato da 

assinatura do contrato, apresentar cópia autenticada do C.R.L.V dos veículos que realizarão 

o serviço de coleta. Caso os veículos sejam locados, a empresa deverá apresentar, até o ato 

de assinatura do contrato, cópia do contrato de locação; 

7.6.4 Declaração formal de que a licitante tem ciência dos locais da prestação dos 

serviços, ou seja do perímetro urbano do Município de Estação/RS. 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta financeira, preferencialmente deverá ser apresentada em folhas 

sequencialmente numeradas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo os 

valores, e deverá conter: 

8.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2. Descrição do item cotado e especificação do preço mensal para os serviços, sendo 

estabelecido o preço máximo mensal de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais); 

8.1.3. Planilha de quantitativos e custos unitários envolvidos na execução dos serviços; 

8.1.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos operacionais, 

como por exemplo: tributos de qualquer natureza, contribuições previdenciárias e demais 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação dos serviços objeto da presente 

licitação; 

8.1.5. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

8.1.6. O preço ofertado será reajustado anualmente com base no IGP-M (acumulado dos 12 

meses anteriores); 

8.1.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 

também em eventual contratação. 

8.2. 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. 

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e 

nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 

34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.1.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é 

facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 
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enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não 

tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico 

diferenciado. 

9.1.2.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei 

e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar 

diligências para verificar a veracidade da declaração. 

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 

01 - Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes. 

9.4. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 

todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.4.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes 

ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.4.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

9.5. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.6. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

9.7. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.8. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.8.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.9. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento 

ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da 

divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual 

período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 



      
 
    Estado do Rio Grande do Sul 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 
  

 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral 

______________ 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação.  

9.11. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para 

análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da 

proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, 

contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, 

a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo 

licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se 

encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes 

para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela 

que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 

das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, 

ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados.  
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10.10. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação.  

10.11. Será desclassificada a proposta que: 

10.11.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.11.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

10.11.3. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada 

nas ofertas dos demais licitantes; 

10.11.4. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

10.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.18. O resultado do certame será divulgado no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Estação – www.pmestacao.com.br, e nos murais da Prefeitura Municipal de Estação e Câmara 

de Vereadores de Estação. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DO TERMO DE CONTRATO 

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 

firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 
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12.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (dias) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.1.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, 

por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.1.3. O contrato firmado terá validade por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

períodos subsequentes, até o máximo de 60 (sessenta) meses, havendo interesse das partes. 

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado de acordo com a variação do 

IGP-M(FGV) do período, na forma da legislação vigente. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1.  O pagamento será efetuado pela Contratante, mensalmente, até o 10º dia útil, 

mediante a apresentação do documento fiscal e cópia das GFIPs, correspondente a prestação 

dos serviços do mês imediatamente anterior ao do pagamento. 

13.2. O valor do contrato será reajustado anualmente com base no IGP-M (acumulado dos 12 

meses anteriores). 

13.3. Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá 

contemplar todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja 

demonstração da variação devidamente justificada. 

13.4. Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação 

inicialmente pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 

a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará o 

contrato à aplicação das seguintes penalidades: 

 a) Advertência por escrito, no caso de infringência às cláusulas contratuais, às especificações 

do Edital ou às disposições legais em vigor que regem esta licitação; 

 b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na segunda infração; 

 c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do 

valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da infração; 

 d) Inscrição da dívida junto ao Setor de Dívida Ativa, concomitantemente com o impedimento 

ao infrator que incidir no subitem “C” deste item de licitar com a municipalidade local por 

período não superior a dois anos. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO 

15.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso.  

15.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

15.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 

e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o 

do art. 113 da referida Lei. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



      
 
    Estado do Rio Grande do Sul 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 
  

 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral 

______________ 

16.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

16.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

16.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

16.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

16.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

16.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

16.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

16.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

16.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

16.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico  

http://pmestacao.com.br/publicacoes/licitacoes-contratos/, e também poderá ser lido e/ou 

obtido no endereço Rua Fiorelo Piazzetta, n° 95, nos dias úteis, no horário das 07 horas e 30 

minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual 

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

16.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Getúlio 

Vargas/RS, com exclusão de qualquer outro. 

16.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

16.16.1. ANEXO I – Projeto Básico; 
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16.16.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º, da Constituição Federal; 

16.16.3. ANEXO III – Modelo de declaração conhecimento e submissão ao edital de 

licitação; 

16.16.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato; 

16.16.5. ANEXO V – Modelo de Planilha de Custos; 

16.16.6. ANEXO VI – Credenciamento específico; 

16.16.7. ANEXO VII – Modelo de proposta financeira; 

16.16.8. ANEXO VIII – Mapa Urbano do Município de Estação/RS. 

 

Estação, 19 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

       Humildes de Almeida Camargo 

         Prefeito Municipal de Estação 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica 

Em ____/_____/______. 

 

 

______________________ 

Assessora Jurídica 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

CONCORRÊNCIA N° 002/2018 
 

1.  Do Objeto:  

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para:  

 

1.1.1 A prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e não recicláveis, não contaminantes e não industriais 

do Município de Estação/RS. 

 

2. Da Execução dos Serviços:  

 

2.1 A coleta regular dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e não recicláveis, não 

contaminantes e não industriais do Município de Estação – RS deverá ser realizada por 

equipe qualificada 05 (cinco) vezes por semana da seguinte forma: 

 

2.1.1 Segundas-feiras, Quartas-feiras e Sextas-feiras: 

 Coleta dos resíduos orgânicos em todo o Perímetro 

Urbano do município de Estação. 

 

2.1.2  Terças-feiras e Quintas-feiras: 

 Coleta dos resíduos recicláveis em todo o Perímetro 

Urbano do município de Estação. 

 

2.2 Sempre que houver feriados, municipais, estaduais e/ou federais; a coleta deve ser 

realizada no dia posterior inclusive se necessário, aos sábados ou domingos, a fim de se 

evitar o acúmulo de resíduos, por falta de coleta por um período de mais de 48 horas. 

 

2.3 A Contratada deverá possuir equipe qualificada para realização da coleta, transporte e 

destinação de resíduos, objeto do presente edital, para prestação do serviço, diariamente, 

a equipe deverá ser composta de: 

 

2.3.1 01 (um) Motorista; 

2.3.2 02 (dois) Garis/Coletores 

 

2.4 Nos casos de coleta pós-feriados, onde coincidirem a coleta de lixo Orgânico e Reciclável, 

a equipe poderá ser dobrada, a critério da contratada, para maior agilidade na prestação 

do serviço, sem que isso onere, de qualquer forma o Município contratante. 

 

2.5 A Contratada deverá manter na equipe 01(um) Motorista e 02 (dois) Garis/Coletores, 

independentemente da apresentação, por parte de seus funcionários, de atestados 

médicos, período de gozo de férias, folgas, licenças ou afins. 

 

2.6 A Contratada obriga-se, sob sua total responsabilidade, tanto civil, quanto criminal, a 

realizar os serviços constantes objeto do presente, respeitando de forma integral a 

legislação ambiental vigente. 

 

2.7 É de inteira responsabilidade da Contratada, a obtenção de toda e qualquer licença dos 
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órgãos competentes para a execução dos serviços, objetos do presente. 

 

2.8 A Contratada obriga-se a efetuar recolhimento dos resíduos, mesmo nas hipóteses em que 

os mesmos não estejam depositados de forma adequada nas lixeiras e/ou compartimentos 

específicos, e, também, nas hipóteses em que ocorram o derramamento ou despejo dos 

resíduos em via Pública, por ocorrência do rompimento do recipiente onde os mesmos 

estavam acondicionados. 

 

3. Da Frequência e Horário da Execução dos Serviços:  

 

3.1 A frequência na coleta do lixo deverá ser de acordo com o detalhado no projeto básico, 

seguindo o cronograma determinado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, podendo este ser alterado a critério da referida Secretaria, sempre respeitando o 

limite mínimo de 05 (cinco) coletas semanais. 

 

3.2 Os serviços poderão ser prestados, em situações esporádicas e excepcionais, como no caso 

de feriados ou pós-feriados, durante o período noturno, sem que tal fato onere, de qualquer 

forma, o Município contratante. 

 

3.3 O transporte dos resíduos deverá ser efetuado, imediatamente após a coleta, sendo de 

inteira responsabilidade da Contratada, também, a sua destinação final. 

 

 

4. Dos Veículos e Equipamentos: 

 

4.1 Os veículos para coleta, transporte e destinação final dos resíduos deverão ter no mínimo 

as seguintes características: 

 

4.1.1 Caminhões com PBT - Peso Bruto Total mínimo de 15 toneladas, 

equipados com caixa de captação de chorume, batedor de container e com 

dispositivo basculante liff. 

 

4.1.2 Para fins da coleta seletiva, o Caminhão deverá ser Caçamba 

Basculante. 

 

4.2 Todos os caminhões que serão utilizados pela Contratada, para coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos deverão ter seu ano de fabricação limitado em 10 (dez) 

anos. 

 

4.3 Em todos os Caminhões utilizados pela Contratada, para a prestação dos serviços objetos 

do presente, obrigatoriamente deverá conter 01 (uma) Pá e 01 (uma) Vassoura, a fim de 

possibilitar que a equipe efetue a coleta de resíduos que não estiverem depositados de 

forma adequada na lixeira e/ou compartimentos específicos, e, também, nas hipóteses 

em que ocorram o derramamento ou despejo dos resíduos em via Pública, por ocorrência 

do rompimento do recipiente onde os mesmos estavam acondicionados.  

 

5. Do Local e Quantidade mensal de resíduos: 

 

5.1 A coleta deverá ser realizada em todas as ruas demarcadas dentro do perímetro urbano do 

Município de Estação/RS, conforme Mapa do Perímetro Urbano, constante neste edital, 

sendo aproximadamente 165 (cento e sessenta e cinco) Quilômetros por dia. 

 

5.2 A quantidade de resíduos a serem coletados, transportados e destinados é variável, sendo 
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estimadas em 70 toneladas por mês de resíduos orgânicos e 15 toneladas por mês de 

resíduos recicláveis (seco). 

 

5.3 Os dados quantitativos de resíduos apresentados são estatísticas mensais da quantidade de 

Toneladas (ton) de resíduos, recolhidos, transportados e destinados, sendo que, foram 

descritos apenas para possibilitar aos licitantes fazer uma estimativa mensal aproximada de 

sua quantidade. 

 

6. Do Pagamento: 

 

6.1 O Município contratante pagará preço mensal fixo para a coleta, transporte e destinação 

final dos resíduos, independentemente de sua variação quantitativa mensal, tanto para 

mais, quanto para menos. 

 

7. Do Pessoal e Material Utilizado: 

 

7.1 Compete a Contratada realizar sob suas expensas, a contratação da equipe que 

executará os serviços, objetos do presente, eximindo o Município Contratante, de qualquer 

responsabilidade, quer civil, criminal ou trabalhista quanto a esse respeito. 

 

7.2 Também é de responsabilidade da Contratada o fornecimento da totalidade do material 

necessário para a execução dos serviços, objetos do presente, incluindo-se os EPIs aos 

funcionários.  

 

Estação, 17 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

TIAGO FERNANDO REBELATTO 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 133.552-D  
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ANEXO II 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

Ref.: Concorrência nº 002/2018 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de participação 

na Concorrência acima, que: 

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos. 

 

 

     Por ser a expressão da verdade, eu 

____________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

Cidade, data 

 

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E SUBMISSÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 

 

A empresa ______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________________________, através do seu representante legal, abaixo identificado, DECLARA 

para os devidos fins, ter pleno conhecimento das disposições contidas no Edital modalidade 

Concorrência nº 002/2018, com seus anexos, de suas condições, bem como de pleno conhecimento, 

submissão e conformidade com as condições do edital da licitação acima mencionada e de que 

possui conhecimento de todas as condições dos locais de execução dos serviços e dos elementos 

técnicos anexos ao edital para cumprimento do contrato. 

 

____________________________, _____, de ___________________ de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável técnico da Empresa licitante 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO 

RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO/RS 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõem os artigos 55 a 76, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o Município de 

Estação, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, 

com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº , e CPF nº , residente e 

domiciliado na Rua , nesta cidade de ora em diante denominado de Município, e de outro lado, a 

empresa ........................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n.º ......................................, sita na Rua/Avenida ........................., na cidade de ....................., neste ato 

representada por ............................................., portador do CPF n.º ............................, de ora em diante 

denominado simplesmente Contratada, têm entre si certo e ajustado, em conformidade com a 

Concorrência nº 002/2018, as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – A Contratada assume a obrigação de prestar ao Município serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e não recicláveis do Município de 

Estação, em conformidade com a legislação ambiental vigente e normas da ABNT. 

Cláusula Segunda – Pela prestação dos serviços descritos no item 01, a Contratada receberá a 

importância de R$ .... (......reais) mensais, pela prestação dos serviços, sendo que o pagamento se dará 

até o até o 10º dia útil, mediante a apresentação do documento fiscal e cópia das GFIPs, 

correspondente a prestação dos serviços do mês imediatamente anterior ao do pagamento. 

Cláusula Terceira – A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por igual período, até o limite previsto em lei. No caso de prorrogação, o valor do 

contrato será reajustado de acordo com a variação do IGP-M(FGV) do período, na forma da legislação 

vigente.  

§ 1º - Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá contemplar 

todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração da 

variação devidamente justificada. 

§ 2º - Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação inicialmente 

pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

Cláusula Quarta – Das Obrigações da Contratada: 

4.1 Realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira, nos termos do que estabelecer a Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos, podendo o Município designar um representante da Administração, para 

anotar em registro próprio eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas na execução dos 
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serviços, determinando no que for necessário a sua regularização ou providências administrativas a 

serem tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa 

execução dos serviços; 

4.2 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação apresentadas na 

ocasião da contratação; 

4.3 Assumir exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer sejam próprias 

ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados; 

4.4 Manter durante a execução do contrato o PISO da categoria, bem como adicionais de 

insalubridade, periculosidade e adicional noturno; 

4.5 Fornecer uniforme e equipamentos de proteção individual adequados na forma da Lei, para os 

funcionários; 

4.6 Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho trabalhista, 

estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes; 

4.7 Manter o número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das 

atividades contratadas, observada a jornada legal; 

4.8 Manter seus funcionários sempre uniformizados e utilizando equipamentos de proteção individual 

durante a execução dos serviços; 

4.9 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a Lei n° 9854/99 que 

trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos; 

4.10 Informar, imediatamente, o município de Estação/RS, verbalmente e por escrito, quaisquer 

problemas ocorridos durante a execução dos serviços; 

4.11 A Contratada fica obrigada a substituir o local de destino caso o originalmente contratado venha 

a descumprir a legislação vigente, comunicando, imediatamente o Município, qualquer 

descumprimento e/ou autuação do órgão ambiental competente; 

4.12 Obter todas as licenças e franquias. 

Cláusula Quinta – A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte 

de uma das partes contratantes, ensejará que a infratora pague a outra, uma indenização relativa a 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, importância esta que será devidamente atualizada ao 

termo do efetivo contrato 

Cláusula Sexta – O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 65, seus 

incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só será 

efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste 

instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais 
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permitidas ao Município na forma estipulada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Cláusula Sétima – – Da Rescisão e Alteração Contratual: 

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes das seguintes condições: 

procedendo-se aviso formal prévio de 60 dias, com nenhuma espécie de ônus ou multa senão às 

obrigações aqui contratadas, devendo em tal prazo as partes cumprirem com todas as suas demais 

obrigações oriundas do presente contrato. 

7.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a observância do art. 79, 

ambos da Lei 8.666/93. 

7.3 O Município reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista na 

Lei 8.666/93. 

7.4 O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 8.666/93. 

7.5 A Contratada após o atraso no pagamento por 60 dias, poderá solicitar a rescisão de contrato ou 

suspensão dos serviços até a devida regularização. 

 

Cláusula Oitava – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

05.02.18.541.0012.2025 – Manutenção da Limpeza Pública 

05.02.18.541.0012.2025 .3.3.90.39.78 – (7755) Limpeza e Conservação 

Recurso: 1 LIVRE 

 

Cláusula Nona – As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas 

oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem as partes justas e acordes entre si, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que lido e achado conforme é assinado pelas partes, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

Estação - RS, ......................... 

                   

 

Município                                                                         Contratada 

 

 

 

Testemunhas:  

 

__________________________________ 

CPF: 

 

__________________________________ 

CPF:  
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ANEXO V 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

CONCORRÊNCIA N° 002/2018 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
 

Pelo presente, a empresa _____________________________________________________________ 

inscrita no CNPJ sob nº ___________________ sediada na ______________________________ neste ato 

representada pelo (a) Sr.(a) _______________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº ____________________________ residente e domiciliado na 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________, detentor de amplos 

poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

_________________________________, portador da cédula de identidade nº ____________________________, e 

inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar a Credenciante 

perante a Prefeitura de Estação/RS, na Licitação Modalidade Concorrência nº 002/2018, podendo assim 

retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e 

ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato. 

________________, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Credenciante  

(reconhecer firma) 

 

 

 

 

_________________________________ 

Credenciado 

(reconhecer firma) 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

CONCORRÊNCIA N° 002/2018 
EMPRESA:__________________________________________________________________________________ 

 

 

ITEM QDD SERVIÇOS VALOR MENSAL VALOR  

TOTAL 

1. 
12 

meses 

Contratação de empresa para a 

prestação de serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos, recicláveis e 

não recicláveis não contaminantes e 

não industriais do Município de 

Estação. 

R$ R$ 

 

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

- Declaramos que o Preço Total por nós ofertado será para executar os serviços conforme as 

exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no Edital de Concorrência n° 02/2018. 

- Declaramos que o Preço Total da proposta compreendem todas as despesas relativas à 

completa execução dos serviços, incluso o fornecimento de mão de obra necessário, 

encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios 

e licenças inerentes. 

 

 

 

 

Data: _____/_____/______ 

 

 

_________________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

 

CPF: 

 

 

_________________________________ 

           Assinatura                               

 

 

 

 

 

  

Carimbo do CNPJ: 
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ANEXO VIII 

MAPA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO/RS 

 

 


