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EDITAL N.º 01/2020 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

TIPO: MENOR PREÇO 

Contratação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos do 

perímetro urbano e da zona rural do Município de Mariana Pimentel. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL/RS, através da Comissão 

Permanente de Licitações, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que no 

dia 12 de março de 2020, às 09 horas, na Prefeitura de Mariana Pimentel, Rua Dr. 

Montaury, n.º 10, Centro, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações com a 

finalidade de receber a documentação e as propostas apresentadas em atendimento à 

licitação por Concorrência Pública nº. 01/2020. 

 

Os interessados poderão obter cópia do Edital, que orientará a referida 

Concorrência Pública, mediante protocolo, no mesmo endereço acima citado em seu 

horário de expediente, de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h e das 13h e 30min às 

17h e 30min. 

 

1- DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada, com responsabilidade técnica, na prestação 

de serviços para execução das seguintes atividades: 

 

- Coleta e transporte rodoviário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e 

rurais, oriundos do Município de Mariana Pimentel, transportando até o aterro sanitário de 

Minas do Leão, com fornecimento de veículo, motorista profissional habilitado e mão-de-

obra.  

 

Observação: A prestação de serviço constante no objeto dar-se-á de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência (Anexo I), Planilha de Composição de Custos (Anexo 

II), Planilha de Itinerários e Periodicidade (Anexo III) e Relação Estimada de Equipamentos 

(Anexo IV). 

 

 

2 - DA DATA E HORÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1 - Até às 09h do dia 12 de março de 2020, deverão os interessados entregar a 

documentação exigida no presente Edital para Comissão Permanente de Licitações do 

Município de Mariana Pimentel, no endereço constante do preâmbulo. 

 

2.2 – Os envelopes entregues deverão ser de material não transparente e deverão estar 

lacrados, indevassáveis e devidamente identificados, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

 

Envelope nº 01 

À Prefeitura de Mariana Pimentel   

Edital de Concorrência nº 01/2020 

Envelope 01 - Habilitação 

Proponente (Nome completo da empresa)  
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Envelope nº 02 

À Prefeitura de Mariana Pimentel 

Edital de Concorrência nº 01/2020 

Envelope 02 - Proposta 

Proponente (Nome completo da empresa) 

 

2.3 - Após a data e horário acima estabelecido, estará automaticamente encerrado o 

prazo para a entrega dos envelopes. 

 

3 - DA VISTORIA E ESCLARECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO 

3.1 - A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as 

condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o 

Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de 

vistoria nas condições abaixo. 

 

3.2 - A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, devendo ser 

efetuada de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h ou das 13h30min às 17h, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (51) 3495-6123 ou pelo e-mail: 

licita@marianapimentel.rs.gov.br. 

 

3.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até três dias úteis anteriores à data prevista para abertura dos envelopes. 

 

3.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

 

3.5 - Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão 

ser encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante questionamentos dirigidos 

exclusivamente via e-mail no seguinte endereço eletrônico: 

licita@marianapimentel.rs.gov.br, antes da data fixada para a sessão pública. 

 

3.6 - A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos 

integrantes do instrumento convocatório. 

 

3.7 - A realização de vistoria técnica é facultativa, ou seja, não se constitui em requisito 

de habilitação no presente certame. 

 

3.8 – O atestado de visita será emitido por funcionário designado. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar desta Concorrência os interessados que comprovem 

possuir os requisitos de qualificação exigidos neste Edital para a execução do seu objeto, 

estando vedada a sublocação total ou parcial dos serviços, sem a autorização prévia e 

formal da Administração Municipal. 

 

4.2 - Todos os interessados que satisfizerem as condições de habilitação exigidas no 

presente Edital poderão participar do certame, exceto as empresas que: 

 

a - tenham sido declaradas inidôneas por ato emanado de qualquer das esferas das 
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Administrações Públicas; 

b - que tenham decretado ou estejam em processo de falência, concordata ou 

recuperação Judicial; 

c - estejam impedidas de contratar com a Administração Pública em geral; 

d - estejam enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.  

 

4.4 - Os pedidos de esclarecimentos e impugnações sobre o estabelecido no presente 

Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos por escrito e entregues, mediante protocolo 

dirigido ao Setor de Licitações, nos prazos estabelecidos na legislação vigente e em 

especial, observando o disposto no Art. 93 da Lei 8.666/93. 

 

4.5 – Os pedidos de esclarecimentos e impugnações encaminhados fora do prazo legal ou 

sem a observância da forma prescrita no item acima serão desconsiderados. 

 

4.6- Em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional para a apresentação dos 

envelopes nº 1 e nº 2 e não apresentados na data e horário previsto neste edital. 

 

4.7 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, inclusões, modificações ou 

substituições de quaisquer documentos ou envelopes, em qualquer das fases da presente 

licitação. 

 

4.8 - Em qualquer fase desta licitação, a Comissão de Licitações poderá exigir 

esclarecimentos dos proponentes, sobre documento ou informação apresentada, desde 

que não resulte em alteração ou substituição dos dados e/ou documentos apresentados. 

 

4.9 - Os documentos exigidos terão a validade e o prazo assinalado neste Edital, em Lei 

específica ou no próprio corpo do mesmo; em casos omissos a validade dos documentos 

será de 60 dias. 

 

4.10 - A omissão de qualquer informação por parte do licitante, mesmo após a sua 

contratação, desde que devidamente comprovada, acarretará a rescisão do contrato, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades aplicáveis conforme previsão legal. 

 

4.11 – A empresa de pequeno porte ou microempresa que pretender se utilizar dos 

benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá comprovar o seu 

enquadramento em tal situação jurídica através de certidão expedida pela Junta 

Comercial que deverá constar junto do Envelope nº. 01 – Documentação, para fins de 

habilitação. 

 

4.12 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 4.11 e que 

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 

7.6 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data em que for declarada como vencedora do certame. 

 

4.13 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

 

4.14 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.12, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas nos itens 12 
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e 13 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Obs.: A apresentação de documentos falsificados ou adulterados acarretará na emissão 

de declaração de inidoneidade. 

 

5- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA FINANCEIRA 

5.1 - Deverão ser apresentados 2 (dois) envelopes lacrados, sendo o primeiro, com a 

designação “DOCUMENTAÇÃO”, destinado aos documentos para habilitação da licitante e 

para o Plano de Execução dos Serviços; e o segundo com a designação “PROPOSTA”, 

destinado à proposta de preços propriamente dita. 

 

5.2 - Todos os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia 

devidamente autenticada por tabelião, ou autenticado por servidor público desta 

Administração ou ainda em publicação em órgão da imprensa oficial ou passível de 

autenticação por meio da internet. 

 

5.3 - Nenhum envelope será recebido sem os dados de identificação mínimos, bem como 

após o decurso do prazo estabelecido neste edital, momento no qual, para todos os 

efeitos, será considerado como o de encerramento da entrega dos mesmos. 

 

6 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1 - O julgamento da presente licitação será processado pela Comissão Permanente 

Licitações do Município de Mariana Pimentel, considerando que será declarado vencedor 

o licitante que ofertar o MENOR PREÇO. 

 

6.2 - Das sessões de abertura e julgamento das habilitações e propostas serão lavradas 

atas circunstanciadas, contendo o registro de todas as ocorrências, impugnações ou 

protestos, porventura havidos, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes presentes (art. 43, § 1º, Lei 8.666/93). 

 

6.3 - A falta de assinatura de representante que se retirar do recinto, antes do julgamento 

e do término da ata, ou que se recusar em assiná-la, não invalidará os atos praticados e 

constantes desse documento. 

 

6.4 - A ausência de qualquer participante às sessões designadas pela Comissão, não 

impedirá que elas se realizem. 

 

6.5 - Somente poderá usar da palavra, no decorrer das sessões, o representante da 

empresa licitante que esteja devidamente credenciado. 

 

6.6 - A empresa licitante deverá credenciar seu representante, sob pena deste não poder 

representá-la no certame. 

 

6.7 - Os documentos retirados dos envelopes, em cada fase desta licitação, serão 

rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das empresas licitantes 

(art. 43, § 2º, Lei 8.666/93). 

  

6.8 - A proposta de preços da empresa licitante não habilitada permanecerá em poder e 

guarda da Comissão, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados pelos seus 

membros e pelos representantes presentes, até o final da licitação, após a homologação, 

a empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada de sua proposta. 
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6.9 - Será inabilitada sumariamente a empresa licitante que apresentar documentação 

incompleta, que não estiver regular ou em desacordo com as normas estabelecidas neste 

Edital. 

 

6.10 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas fica facultada à Administração Municipal a adoção do procedimento 

estabelecido no Parágrafo 3º, do Artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO -  

Para a HABILITAÇÃO, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos no 

envelope nº 01: 

 

7.1 - Habilitação jurídica:  

a - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

b - 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; 

c - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

f - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

g - os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 

demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da 

respectiva consolidação. 

7.2 - Regularidades fiscal e trabalhista: 

a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social; 

c - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

d - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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e - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 

f - prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

g - caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

7.3 – Da Qualificação Econômico-Financeira: 

a - 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 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua 

apresentação; 

b - 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; 

b.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2. - 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; 

b.3 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial. 

b.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada 

também na obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG), Endividamento Geral (EG), 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:  

 

a)        LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,0 

                 Passivo circulante + Exigível a longo prazo  

 

   b)         EG = Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo ≤ 0,70 

                  Patrimônio Líquido  

 

   c)         ILC = Ativo Circulante ≥ 1,0 

                  Passivo Circulante  

 

7.3.1 - As empresas com menos de um exercício financeiro em funcionamento devem 

apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o 

caso.  

7.3.2 - Serão considerados na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) 

e demonstrações contábeis assim apresenta dos:  

a - publicados em Diário Oficial; ou  

b - publicados em Jornal; ou  
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c - por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante; ou; 

d - por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento.  

 

7.4 – outros documentos: 

a – Atestado de visita técnica (se houver); 

b – Declaração de idoneidade; 

c – Declaração do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988. 

d – Declaração de que a empresa licitante cumprirá com todas as exigências contidas no 

memorial descritivo, caso seja declarada vencedora no presente certame; 

e – Declaração de que entre os sócios e gerentes da empresa não há servidores públicos 

do Município licitante. 

 

7.5 – Da Qualificação Técnico-Operacional da Empresa: 

a – Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica expedida por órgãos públicos federais, 

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

pela licitante de atividades pertinentes e compatíveis em características, com o objeto do 

presente edital; 

 

7.6 – Da Qualificação Técnico-Profissional do Responsável Técnico e da empresa: 

a – Certidão de registro no CREA em nome da empresa licitante; 

b - Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante de 

possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data licitação, Engenheiro Civil, 

Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Químico detentor de atestado de responsabilidade 

técnica fornecido por órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, por empresas 

públicas ou privadas, comprovando a execução, de atividades pertinentes e compatíveis 

com o objeto da licitação.  

 

7.7 – Quanto aos Equipamentos: 

a – Declaração formal, assinada por sócio ou representante legal com poderes de 

gerenciais da empresa licitante, de que os veículos e equipamentos estarão disponíveis e 

vinculados ao futuro contrato. 

 

08 – DA PROPOSTA 

8.1- A proposta financeira deverá ser apresentada no envelope nº 02. 

 

8.2- A proposta escrita deverá vir acompanhada OBRIGATÓRIAMENTE pela Planilha de 

Composição de Custos, conforme disposto no Anexo II deste edital, devidamente 

preenchida pelo licitante e assinada pelo seu representante legal, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

8.3 - Este segundo envelope, que só será aberto se a licitante for habilitada na primeira 

fase do julgamento, deverá conter a proposta financeira, em papel timbrado da licitante, 

preenchido de forma mecânica ou eletronicamente, sem emendas ou rasuras, de forma 

clara e precisa, devidamente assinada pelo representante legal da licitante e seu 

responsável técnico, conforme o Termo de Referência de Proposta (ANEXO V), cujo 

conteúdo incluirá: 

 

 Dados gerais de identificação da empresa;  
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 Indicação da validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 Indicação de que a execução dos serviços ocorrerá dentro dos prazos, 

periodicidade e horários dispostos neste Edital e seus anexos; 

 Planilha de Composição de custos (conforme Anexo II), assinado pelo proponente 

e seu responsável técnico; 

 

8.4 - Os preços propostos deverão ser expressos em reais, e seu total mensal em 

algarismos arábicos e por extenso. 

 

8.5 - Indicação completa do nome, CPF e função ou cargo da pessoa responsável pela 

assinatura do contrato. 

 

8.6 - Na hipótese de substituição da pessoa indicada no item acima, antes da assinatura 

do contrato, o licitante vencedor deverá comunicar à Prefeitura e indicar o nome e 

qualificação completa de seu novo representante legal.  

 

8.7 - O valor da proposta deverá incluir todas as despesas com eventuais projetos, 

aprovações, licenciamentos, equipamentos, materiais, mão-de-obra especializada ou não, 

seguro em geral, equipamentos especiais, produtos de limpeza e desinfecção, transporte, 

uniformes, veículos e demais elementos necessários para perfeita execução dos serviços 

licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais. 

 

8.8 – O licitante vencedor deverá ter ciência do seu compromisso de ter todos os 

funcionários envolvidos nas atividades contratadas, devidamente registrados segundo as 

normas da CLT, com pagamento do percentual de insalubridade ou periculosidade 

atinente aos serviços; pagamento do piso salarial das categorias correspondentes, bem 

como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção e segurança, 

uniformes, etc. 

 

8.9 – O licitante vencedor, na vigência do Contrato, será o único responsável perante 

terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do material, eximindo o 

Município de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua inteira 

responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e qualquer dano causado 

mesmo a terceiros, em vias e logradouros públicos, em cuja conclusão do evento seja 

evidenciada a culpa ou dolo da Contratada, conforme preceituado no art. 71, § 1º, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

9 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1- No julgamento das propostas, levar-se-ão em consideração os critérios objetivos 

fixados no Edital, de conformidade com o estabelecido nos artigos 44, 45 e 48 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com base no MENOR PREÇO, 

considerando-se o valor mensal para prestação do serviço, tomando-se como referência os 

quantitativos definidos nos Anexos deste Edital. 

 

9.2 - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

qualquer das disposições previstas no Edital, ou ainda, apresentarem preço inexequível 

ou superestimado.  

 

9.3- Obedecida a sequência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto 

da presente licitação em favor da licitante que apresentar a proposta que for classificada 

em primeiro lugar, ou seja, a que oferecer o menor preço mensal, na forma do item 
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anterior. 

 

9.4- Não serão levadas em consideração ofertas ou vantagens, baseadas em propostas 

de outras licitantes, e/ou não previstas neste Edital. 

 

9.5- Nos preços cotados já deverão estar computadas todas as despesas diretas ou 

indiretas em geral, impostos incidentes, bem como todas as despesas relativas à perfeita 

e adequada execução dos serviços, inclusive as decorrentes da legislação tributária, 

trabalhista e previdenciária. 

 

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

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 4.10 deste 

edital. 

 

10– DOS RECURSOS 

10.1- Durante o procedimento licitatório, serão admitidos os recursos previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, na forma, prazos e com os efeitos ali 

estabelecidos. 

 

10.2- Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações. 

 

10.3- Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados, dentro do prazo 

legal, no horário de expediente para o público. 

 

10.4- Não serão admitidos recursos ou impugnações ao Edital por via postal, ou qualquer 

outro meio de comunicação. 

 

11 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1- O licitante vencedor da presente Concorrência, após a homologação e adjudicação 

de seu objeto, deverá, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, colocar à 

disposição os veículos e equipamentos ofertados em disponibilidade, para testes ou 

vistorias pela Prefeitura, podendo a Administração, com base em laudo técnico, em 

testes e/ou vistorias, solicitar a substituição daquele que não atenda as especificações 

contidas no presente Edital, sendo nessa hipótese, concedido o prazo de mais 48 

(quarenta e oito) horas improrrogáveis para a apresentação de outro equipamento, sob 

as penas da lei. 

 

11.2 – A licitante vencedora deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, 

documentação de comprovação de cumprimento dos requisitos constantes no memorial 

descritivo. 

 

11.3- Decairá do direito ao contrato a licitante vencedora que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após a convocação, deixar de comparecer para assinar o respectivo termo de 

contrato, atendidas as exigências dos itens anteriores. 

 

11.3.1- O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado, uma única vez, quando 

solicitado e justificado por escrito, sendo a fundamentação dessa solicitação aceita pela 

Administração. 

 

11.4- Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante vencedora para assinar o 
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contrato, no prazo estabelecido, fica facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada. 

 

 12- DAS PENALIDADES 

12.1 - À Contratada, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

conforme o caso serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a – Multa. 

b – Rescisão do contrato. 

c – Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel. 

d – Declaração de inidoneidade. 

e – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

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

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

13 – DAS MULTAS 

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração, garantida a prévia 

defesa, aplicará a Contratada as seguintes sanções: 

a - Advertência; 

b - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 

10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

c - multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial, 

por ocorrência, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

d - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total 

do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

14- DA RESCISÃO 

14.1- Constituem motivos para a rescisão do contrato, independentemente das sanções 

legais e contratuais aplicáveis, a critério da CONTRATANTE, nos casos previstos no Artigo 

78 da Lei 8.666/93, e, em especial quando a CONTRATADA: 

a - Estiver com a sua falência decretada, solicitar recuperação judicial, liquidação ou 

dissolução, ou falecimento do titular, no caso de firma individual. 

b - Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução 

do objeto desta licitação. 

c - Subcontratar em parte, quaisquer dos serviços contratados, sem prévia autorização da 

Administração Municipal. 

 

15- DOS PAGAMENTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura e emissão de atestado pela Secretaria Competente, em conformidade com 

os serviços efetivamente realizados no mês anterior, juntamente ao comprovante do 

recolhimento dos encargos sociais e previdenciários (FGTS e INSS), recibo de pagamento 

dos funcionários e comprovante da entrega individualizada das EPIs, referente aos 

serviços realizados no respectivo período, na forma do disposto no Artigo 71 § 2° da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, para fins de conferência e aprovação pela 
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fiscalização da CONTRATANTE, para que seja efetuado o seu pagamento no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias uteis. 

 

15.2 - As despesas e/ou custeio das obras e serviços, objeto do presente Edital, para o 

período de 2020, serão atendidas com recursos provenientes da seguinte dotação 

orçamentária: 

  

ÓRGÃO: 47 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
UNIDADE: 48 – Apoio Administrativo 
PROJETO/ATIVIDADE: 20 – Manutenção das Despesas Continuadas 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99.04.00.00 (581) Manutenção e Ampliação de 
Serviços de Coleta Seletiva 
FONTE DE RECURSO: 01 – Recurso Livre 

 

15.3 – Para os demais períodos, caso haja a renovação do instrumento contratual, serão 

utilizadas dotações orçamentárias próprias, constantes na LOA – Lei Orçamentária Anual 

de cada exercício. 

 

15.4 - O valor da prestação dos serviços poderá ser reajustado, após um ano de vigência 

deste contrato, pelo índice médio acumulado da variação positiva do índice IGP-M/FGV. 

Na hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em 

períodos inferiores a 1 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

16- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

16.1- A Contratante exercerá a gestão e fiscalização da execução de todos os serviços, 

objeto deste Edital, através de setor competente da Administração Municipal, atividades 

essas que, em nenhuma hipótese, eximirá nem reduzirá as responsabilidades da 

Contratada. 

 

16.2- A Contratada deverá permitir acesso às suas dependências ou àquelas por ela 

utilizada, aos servidores públicos da Contratante, incumbidos da fiscalização, ou qualquer 

outro que esteja devidamente credenciado ou autorizado por ela. 

 

17- DAS ORDENS DE SERVIÇO 

17.1 – A Administração Municipal emitirá Ordem de Serviço para que a empresa 

vencedora inicie a efetiva prestação dos serviços que constituem o objeto licitado. Fica 

terminantemente vedado à empresa proceder de forma diversa a esta, sendo assegurado 

a Administração o direito de não autorizar o início da totalidade dos serviços licitados, de 

forma imediata e/ou sequencial. 

 

18 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

18.1 – Não serão aceitas propostas que tiverem seu valor mensal acima do estimado na 

planilha de custos constante no Anexo II. 

 

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 

disposições deste edital. 

 

19.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 

prazo e local estabelecidos neste edital. 
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19.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

 

19.4 – Somente terão direito de usar a palavra, rubricar os documentos e as propostas, 

apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 

representantes credenciados. 

 

19.5 – Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 

recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta 

financeira (art. 109, I, a e b da Lei 8.666/93). 

 

19.6 – Uma vez iniciada a reunião não serão admitidos à licitação os participantes 

retardatários. 

 

19.7 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar. 

 

19.8 - O licitante que apresentar proposta relativa a esta licitação subentender-se-á que 

aceita todas as condições deste Edital, bem como que recebeu todos os documentos e 

informações sobre as condições para o cumprimento das obrigações. 

 

19.9 - A entidade poderá anular ou revogar esta licitação nos termos do art. 49 da lei 

8.666/93. 

 

19.10 - Os casos omissos neste instrumento e sua aplicação, em todo o seu conteúdo, 

serão dirimidos na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

19.11 - As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro/RS, 

com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões advindas do presente 

edital.  

 

19.12- Constituem Anexos ao presente Edital de Concorrência os seguintes: 

 

ANEXO I – Memoriais Descritivos;  

ANEXO II – Planilha de Composição de Custos; 

ANEXO III – Planilha de itinerários e periodicidade; 

ANEXO IV– Relação Estimada de Equipamentos; 

ANEXO V – Modelo de Proposta; 

ANEXO VI – Minuta de Contrato; 

ANEXO VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

ANEXO IX – Modelo de Declaração quanto ao Emprego de Menores; 

ANEXO X – Modelo de Declaração de Cumprimento às Exigências do Memorial Descritivo; 

ANEXO XI – Modelo de Declaração de Sócios e Gerentes não Servidores Públicos 

Municipais 

 

Mariana Pimentel, 06 de fevereiro de 2020. 

 

 

Luiz Renato Mileski Gonczoroski 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

 OBJETO:  

 

 ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO:  

 

1) OBJETO: Contratação de empresa especializada, com responsabilidade técnica, na 

prestação de serviços para execução das seguintes atividades no Município de Mariana 

Pimentel: 

 

- Coleta e transporte rodoviário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos e 

rurais, oriundos do Município de Mariana Pimentel, transportando até o aterro sanitário de 

Minas do Leão, com fornecimento de veículo, motorista profissional habilitado e mão-de-

obra.  

 

2) A contratação será referente a uma única etapa: coleta e transporte diretamente do 

caminhão coletor ao local de destinação final (aterro sanitário). 

 

3) A contratação dos serviços de coleta de resíduos deve ser estabelecida por preço fixo 

(valor mensal). 

 

4) QUALIFICAÇÃO TÉNICO-PROFISSIONAL: o licitante deverá apresentar comprovação de 

que o responsável técnico da empresa participou anteriormente da execução de objeto 

similar ao previsto na contratação. O profissional deve possuir registro no respectivo 

conselho de classe e participar da execução do contrato, ou, caso, haja a necessidade de 

substituí-lo, o novo responsável técnico deve possuir a qualificação mínima prevista no 

edital. 

 

5) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL: o licitante deverá apresentar comprovante de 

que a empresa participou anteriormente da execução de objeto similar ao previsto na 

contratação, bem como o registro da empresa junto ao CREA/RS. 

Ainda, deverá apresentar declaração formal de disponibilidade dos 

veículos/equipamentos necessários para a fiel execução do contrato. 

A vistoria para a comprovação da propriedade ou disponibilidade dos equipamentos 

declarados será realizada antes da ordem de início dos serviços. 

 

6) SANÇÕES: incorrerá nas sanções previstas no edital e contrato o licitante que: 

 

• Atrasar o início da prestação dos serviços, em contrariedade à data aprazada na 

“Ordem de Início dos Serviços”; 

• Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução dos 

serviços até o início da prestação dos serviços; 

• Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

• Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

• Desatender às determinações da fiscalização; 

• Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais ou municipais; 

• Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar 

danos ao contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em 
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reparar os danos causados; 

• Não executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no projeto básico; 

• Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico; 

• Terminar os serviços além dos horários determinados no projeto básico; 

• Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico; 

• Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do 

serviço; 

• Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos 

coletados; 

• Não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo intrajornada) a seus 

funcionários conforme estabelecido na CLT ou na convenção coletiva; 

• Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto básico; 

• Transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros ou com coletores 

sendo transportados nos estribos dos equipamentos; 

• Não dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades mínimas 

definidas no projeto básico; 

• Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos no projeto básico; 

• Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados 

equipamentos de proteção individual; 

• Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a 

população durante a execução dos serviços; 

• Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros 

fins, a triagem dos resíduos coletados; 

• Não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a coleta que tenham ficado 

soltos nas vias públicas por ação de catadores ou animais; 

• Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais 

veículos; 

• Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios 

atendidos pelo serviço; 

• Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de 

pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato pactuado; 

• Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no projeto 

básico; 

• Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 

• Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto 

básico; 

• Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, incluindo 

pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc. 

 

7) DOSIMETRIA DAS SANÇÕES:  

7.1 - À Contratada, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

conforme o caso, será aplicada as seguintes penalidades: 

a – Multa. 

b – Rescisão do contrato. 

c – Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel. 

d – Declaração de inidoneidade. 

e – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

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

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
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(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.2 – DAS MULTAS 

7.2.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração, garantida a prévia 

defesa, aplicará a Contratada as seguintes sanções: 

a - Advertência; 

b - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 

10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

c - multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial, 

por ocorrência, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

d - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total 

do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

4) DA RESCISÃO 

4.1- Constituem motivos para a rescisão do contrato, independentemente das sanções 

legais e contratuais aplicáveis, a critério da Administração, nos casos previstos no Artigo 

78 da Lei 8.666/93, e, em especial quando a contratada: 

a - Estiver com a sua falência decretada, solicitar recuperação judicial, liquidação ou 

dissolução, ou falecimento do titular, no caso de firma individual. 

b - Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução 

do objeto desta licitação. 

c - Subcontratar em parte, quaisquer dos serviços contratados, sem prévia autorização da 

Administração Municipal. 

 

5) DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A contratada deverá prestar o serviço 

objeto do certame no horário compreendido das 08h às 12h e das 13h às 17h. Será 

admitido o cumprimento da obrigação em horário posterior ao estipulado, sendo tolerado 

o máximo de 2 (duas) horas extraordinárias por dia de trabalho. 

 

6) REAJUSTE: O valor da prestação dos serviços poderá ser reajustado, após um ano de 

vigência deste contrato, pelo índice médio acumulado da variação positiva do índice IGP-

M/FGV. Na hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos 

contratos em períodos inferiores a 1 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor 

periodicidade admitida. 

 

7) DO VEÍCULO COLETOR: Caminhão truck tipo compactador, para realização de coleta de 

resíduos sólidos domésticos e comerciais, do tipo carga traseira, capacidade de 15m³. 

Dois componentes são de extrema importância para o funcionamento do coletor: 

1) TOMADA DE FORÇA ou PTO: eixo propulsor comum em máquinas agrícolas, usado para 

transferência de força mecânica do motor de veículo ao implemento; 

2) BOMBA HIDRÁULICA: equipamento responsável pela transformação da energia 

mecânica vinda do chassi através da PTO, em energia hidráulica  para movimentar os 

autuadores hidráulicos. 

Deverá conter: 

* Caçamba: - reservatório hidráulico 

- cilindros de levantamento 

 - painel ejetor 

- cilindro ejetor 
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- comando dianteiro 

* Porta:  - bacia de carga 

- painel compactador 

- painel transportador 

- cilindro compactador 

- comando traseiro 

* Estanquiedade quanto ao vazamento de resíduos e chorume nas vias; 

* Taxa de compactação dos RSU’s de, no mínimo, 3:1; 

* Altura do carregamento de, no máximo, 1,2m em relação ao solo (linha da cintura dos 

garis); 

* Sistema rápido de descarga do lixo no destino; 

* Bacia de carga de, no mínimo, 1,5m³; 

* Capacidade adequada de manobra; 

* Distribuição adequada da carga no chassi do caminhão; 

* Características vantajosas quanto à emissão de ruídos 

* Sinalizador visual 

* Idade máxima do veículo: 05 (cinco) anos. 

 

8) Para efeito do presente objeto, a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares é 

considerada o recolhimento de todos e quaisquer resíduos ou detritos apresentados 

regularmente depositados nas vias e logradouros públicos, originários de 

estabelecimentos públicos, institucionais, comerciais, de prestação de serviços, 

residenciais e de feiras livres no município de Mariana Pimentel, e transportados a aterro 

sanitário, devidamente licenciada pela FEPAM para o fim a que se destina. 

 

9) QUANTIDADE ESTIMADA DE RESÍDUOS/MÊS: 60  (sessenta toneladas) 

 

10) GUARNIÇÃO: A guarnição deverá ser composta de 01 (um) motorista e 02 (dois) 

coletores. 

 

11) DESCRIÇÃO E FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS: A coleta regular de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais deverá ser realizada 03 (três) vezes por semana, nas segundas, 

quartas e sextas-feiras, conforme descrito nos Anexos Roteiros da Zona Urbana e Rural, 

Roteiro 01 do Centro Urbano e Roteiro 01 a 07 Zona Rural:  

Cumprimento dos roteiros conforme cronograma: 

 Segunda-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 02-Zona Rural; Roteiro 03-

Zona Rural e Roteiro 07-Zona Rural 

 Quarta-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 04-Zona Rural e Roteiro 05-

Zona Rural  

 Sexta-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 01-Zona Rural e Roteiro 06-

Zona Rural  

 

12) TABELA DA EXTENSÃO DOS ROTEIROS DE COLETA DE LIXO: 

 

Obs.: Roteiro considerado até o aterro sanitário de Minas do Leão: 144Km (ida e volta) * 8 

descartes mensais. 

 

ROTEIRO EXTENSÃO APROXIMADA (KM) 

ROTEIRO 1-URBANO 8.5 KM 

ROTEIRO 1-RURAL 58.5 KM 
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ROTEIRO 2-RURAL 27 KM 

ROTEIRO 3-RURAL 20.5 KM 

ROTEIRO 4-RURAL 24.5 KM 

ROTEIRO 5-RURAL 49 KM 

ROTEIRO 6-RURAL 54.5 KM 

ROTEIRO 7-RURAL 28 KM 

TOTAL 270,5 KM 

 

13) DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS: 

 

ROTEIRO 01 – CENTRO URBANO: Rua José Evaristo, Rua Cônego Estevão Rezka, Rua 

Mauríco Cardoso, Rua General Daltro Filho, Rua Treze de Maio, Rua Aurora, Rua Letícia, 

Rua Borges de Medeiros, Rua Doutor Montaury, Rua da Ponte, Rua Alves, Rua Sete de 

Setembro, Rua Benjamin Constant, Rua Fernando Abbot, Rua da República, Rua 

Tiradentes, Rua Júlio de Castilhos, Rua Gonçalves Dias, Rua Flores, Rua Pederneiras, Rua 

Carlos Gomes, Rua Linha Azevedo. 

 

ROTEIRO 01 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel indo em direção a ERS – 

711, vai até a Linha Potreiro Grande, subindo a estrada de acesso a Linha Passo da Estiva 

até a propriedade do Sr. Nilton Battochia, retorna até a ERS-711, indo em direção a 

Escola Ana Barok, subindo a Estrada dos Tirakoski até a propriedade do Sr. Manoel 

Valdeci, retornando a Estrada Geral, ERS-711, indo em direção a BR-116, à direita em 

sentido a Linha Capororoca em frente a entrada da saibreira do Sr. Diogo, retornando e 

seguindo pela ERS-711 em sentido a BR-116, voltando ao Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 02 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Estrada 

Arroio Grande, Linha do Registro, Estrada Doutor Inácio, Estrada dos Kereski, Linha 

Doutor Inácio, seguindo a divisa com o município de Sertão Santana, retornando ao 

Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 03 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha José 

Evaristo até a divisa com o município de Sertão Santana, retornando no Travessão da 

Cascata do Português em direção a Linha Doutor Inácio (travessão), retornando ao Centro 

da cidade. 

 

ROTEIRO 04 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Boqueirão Baixo, indo até a ponte na divisa com o município de Barra do Ribeiro 

(Serrinha), retornando pelo Passo das Pedras em sentido a Linha Boqueirão Alto, 

retornando ao Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 05 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Alves, retornando em direção a Linha Boqueirão, entrando na Estrada do Pelame até a 

ponte, regressando a Estrada do Boqueirão em direção a Estrada dos Tolotti (EMEF Dom 

Pedro II), voltando pela Estrada Boqueirão em direção a Linha Terra Dura em frente ao 

armazém do Didi à esquerda na Rua França, fazendo o retorno na Linha Terra Dura, indo 

em direção à divisa com Eldorado Country Club, após a Fazenda Pitangueira, retornando 

pela Estrada Terra Dura até o entroncamento das Três Figueiras rumo ao Passo da 

Harmônica (Papaleo) indo até a Estrada Geral do Boqueirão, retornando ao Centro da 

cidade. 
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ROTEIRO 06 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Vitorino Monteiro até o Sítio dos Devit, retornando a ERS-711, entrando pela Estrada dos 

Guimarães, à direita até a esquina do Travessão 24, retornando à divisa com o município 

de Sertão Santana, seguindo até o Travessão dos Calata, passando pelo Sítio Olho D’água 

em direção a Estrada dos Ghisio, na ponte divisa com o município de Barra do Ribeiro, 

retornando à Igreja São Roque, indo em direção a propriedade do Sr. Francisco 

Rodrigues, retornando a Linha Rincão da Cadeia, passando pela Parada dos Conceição, 

rumo a Linha Passo da Areia, saindo na ERS-711, entrando na Linha Cavalhada, 

retornando a Estrada Geral e Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 07 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a 

propriedade do Sr. Josito, retornando em direção a Linha Flores, em direção a residência 

da Sra. Josi Baguinski, regressando pela Linha Flores em direção a Linha Saint Brisson, 

após, Linha Vasques, saindo na ERS-711, retornando ao Centro da cidade.  

 

14) Cabe a Administração alteração dos roteiros, podendo ainda determinar o 

recolhimento antecipado em uma das linhas rurais em caso de acúmulo de lixo. 

 

15) Nas áreas onde a frequência de coleta ocorre em dias alternados não poderá haver 

interrupção da mesma, ficando a Contratada obrigada a efetuar a coleta, mesmo em fins 

de semana ou feriados, de forma que o serviço não venha sofrer descontinuidade. 

 

16) Não estão compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares e comerciais para 

efeitos deste contrato, os entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas 

de arborização pública ou particular, resíduos de limpeza de grandes jardins ou terrenos, 

resíduos de mudança de domicílio ou reformas de estabelecimentos comerciais, colchões 

e mobiliários, resíduos de serviços de saúde e animais mortos. 

 

17) Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via 

pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário que o coletor 

retire os resíduos apresentados na via pública, e transporte-os até o veículo coletor. 

 

18) Os serviços deverão ser executados em todas as vias públicas do perímetro urbano e 

rural abertas à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato. 

 

19) O CONTRATADO deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais, 

sejam quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento. 

 

20) É atribuição estrita do CONTRATADO apresentar, nos locais e no horário de trabalho, 

os funcionários devidamente equipados e uniformizados. 

 

21) Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos com 

cuidado, e depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias 

públicas. 

 

22) Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta através de 

recipientes reutilizáveis (latas de lixo), os coletores deverão esvaziá-los completamente, 

tomando precauções para não danificá-los. Após este processo os recipientes referidos 

deverão ser recolocados no ponto de origem. 

 

23) Constituem-se ferramentas obrigatórias, pá e vassoura, em todos os veículos 
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coletores. 

 

24) Os resíduos que eventualmente se encontrarem fora dos recipientes deverão ser 

recolhidos manualmente, com auxílio de pá e vassoura. A equipe deverá tomar todas as 

precauções no sentido de evitar que os recipientes que acondicionam o lixo venham a se 

romper. Caso haja rompimento dos mesmos, os coletores deverão recolher 

imediatamente os resíduos, deixando as vias e passeios públicos completamente limpos. 

 

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

atirá-lo de um coletor para outro. 

 

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

as precauções no sentido de evitar o transbordamento de resíduos para a via pública. 

 

27) Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os limites 

estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. 

 

28) Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamentos de sinalização 

conforme a legislação de trânsito em vigor. 

 

29) Na boca de carga, deverá ser instalada iluminação que possibilite a visualização 

noturna deste compartimento, de forma a minimizar possibilidades de acidentes com os 

coletores. 

 

30) Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha ré e 

lâmpadas elevadas indicadoras de freio.  

 

31) A proponente vencedora deverá apresentar um plano de manutenção preventiva de 

seus equipamentos e apresentar à fiscalização, quando solicitado, relatórios referentes a 

essa manutenção. 

 

32) Constituirá obrigação contratual, a lavagem e desinfecção diária da caçamba 

compactadora e carroceria com produtos específicos para este fim. 

 

33) O Contratante poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamento 

que não seja adequado às exigências dos serviços. 

 

34)  A Contratada deverá manter junto ao Contratante cadastro permanente atualizado 

de veículos e equipamentos, não sendo permitida a substituição sem prévia anuência do 

Contratante. 

 

35) A Contratada deverá providenciar de imediato a substituição dos equipamentos que 

estejam em manutenção preventiva ou avariados. 

 

36) Não será permitida a permanência de veículos na via pública, quando fora de serviço 

ou no aguardo do início das atividades. 

 

37) O CONTRATADO deverá dispor de local adequado para lavagem e desinfecção diária 

dos veículos e instrumentos de manuseio. 

 

38) Competirá ao CONTRATADO a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao 
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desempenho dos serviços contratado, sendo também de sua responsabilidade os 

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

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

trabalho de qualquer natureza, respondendo o CONTRATADO pelos danos causados por 

seus empregados e/ou prepostos ao patrimônio público ou a outrem.  

 

39) O Município de Mariana Pimentel poderá exigir a substituição, em 48(quarenta e oito) 

horas, de funcionário e/ou preposto do CONTRATADO utilizado na execução dos serviços 

objetos deste contrato, cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços 

contratados.  

 

40) É terminantemente proibido aos funcionários e/ou prepostos do CONTRATADO fazer 

catação ou triagem do material coletado fora do local especialmente designado e na 

forma legalmente admitida. 

 

41) É terminantemente proibido aos funcionários e/ou prepostos do CONTRATADO 

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

qualquer espécie. 

 

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

uniformizada e asseada e demais equipamentos de segurança de proteção individual, nos 

termos da legislação atinente. 

 

43) Os resíduos deverão ser transportados para local devidamente licenciado pela FEPAM 

para este fim (aterro sanitário) mantido pelo CONTRATADO, onde deverá sofrer destino 

final, de acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Rio 

Grande do Sul e legislação atinente, especialmente as Leis Estaduais 11.520/00 e 

9.921/93. 

 

42) O CONTRATADO deverá iniciar a coleta com o caminhão vazio, apresentando-se, 

antes do início do recolhimento, ao fiscal do contrato, para que este vistorie o veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
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MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

1. Coleta de Resíduos Sólidos  
Planilha de Composição de Custos 

  

 Orçamento Sintético  
 Descrição do Item         Custo (R$/mês)   %  

                                                                             R$ 18.175,10 54,24% 

 1.1. Coletor Turno 
Dia  

      R$ 1.337,13 3,99% 

 1.3. Motorista Turno 
do Dia  

      R$ 1.657,93 4,95% 

 1.4. Vale 
Transporte Motorista  

      R$ 99,48 0,30% 

                                                                              R$ 160,44 0,00% 

 1.6. Auxílio 
Alimentação 
(motorista)  

      R$ 353,54 1,06% 

 1.7. Auxílio 
Alimentação 
(coletor)  

      R$ 368,06 1,10% 

 2. Uniformes e Equipamentos de 
Proteção Individual  

  R$ 1.088,70 3,25% 

 3. Veículos e Equipamentos  
  

  
  

R$ 6.976,14 
20,82% 

 3.1. Veículo Coletor Compactador 
15m³  
  

  
  

R$ 6.976,14 
20,82% 

 3.1.1. Depreciação  
  

  
R$ 950,54 

 
2,84% 

 3.1.2. Remuneração do Capital  
  

  
  

R$ 669,42 
2,00% 

 3.1.3. Impostos e Seguros  
  

  
  

R$ 1.560,30 
4,66% 

 3.1.4. Consumos  
  

  
  

R$ 2.347,15 
7,01% 

 3.1.5. Manutenção  
  

  
  

R$ 825,83 
2,46% 

 3.1.6. Pneus  
  

  
  

R$ 622,91 
1,86% 

 4. Ferramentas e Materiais de 
Consumo  
  

  
  

R$ 12,50 
0,04% 

 5. Monitoramento da Frota  
  

  
  

R$ 121,67 
0,36% 

 6. Benefícios e Despesas 
Indiretas - BDI  
  

  
  

R$ 7.131,56 
21,28% 

 PREÇO TOTAL MENSAL COM A 
COLETA  
  

  
  

R$ 33.505,66  
100% 

             Quantitativos  
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 Mão-de-obra   Quantidade  
 

 1.1. Coletor Turno Dia        2 
 

 1.3. Motorista Turno do Dia        1 
 

 Total de mão-de-obra (postos de trabalho)  3 
 

  
   

  
 

Veículos e Equipamentos  Quantidade  
 

 3.1. Veículo Coletor 
Compactador 15m³  

      1 
 

             Fator de utilização (FU)  100% 
    

            1.1. Coletor Turno Dia 
     

Discriminação Unid Quant.  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Piso da categoria mês 1            1.337,13  1.337,13 1.337,13 

Horas Extras (50%) hora 6,00                  9,12  54,70 218,80 

Descanso Semanal 
Remunerado (DSR) - hora 
extra 

R$ 17,81                11,41  11,41 45,64 

Adicional de Insalubridade % 40            1.403,24  561,30 640,63 

Soma 
   

1.964,54 
 

Encargos Sociais % 
          

71,46  
           1.964,54  1.403,94 1.619,58 

Total por Coletor 
   

3.368,48 
 

Total do Efetivo homem 2            3.368,48  6.736,96 7.723,59 

   
 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

        
6.736,96  

            1.3. Motorista Turno do Dia 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo unitário   Subtotal   Total (R$)  

Piso da categoria (2) mês 1            1.657,93  
            

1.657,93  
        
1.657,93  

Salário mínimo nacional (1) mês 1              998,00      

Horas Extras (50%) hora 6,00                11,30  
                

67,82  
             
67,82  

Descanso Semanal 
Remunerado (DSR) - hora 
extra 

R$ 43,4                14,15  
                

14,15  
             
56,60  

Base de cálculo da 
Insalubridade 

% 1            1.796,13  
            

1.796,13  
        
1.796,13  

Adicional de Insalubridade % 40            1.047,34  
               

418,94  
           
718,45  

Soma 
   

            
3.954,97  

  

Encargos Sociais % 
          

71,46  
           3.954,97  

            
2.826,39  

        
3.971,59  

Total por Motorista       
            

6.781,36  
  

Total do Efetivo homem 1            6.781,36  
            

6.781,36  
        
9.469,99  

  
 Fator de utilização  

                  
1,00  

        
6.781,36  

              
     

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

Vale Transporte R$                 2  
               
80,22  

                
80,22  

           
160,44  

Dias Trabalhados por mês dia 22 
               

80,22  
                

80,20  
           
160,44  

     
           
160,44  

      1.5. Vale Transporte Motorista 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Custo  Subtotal   Total (R$)  
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unitário  

Vale Transporte R$                 1  
               
99,48  

                
99,48  

             
99,48  

Dias Trabalhados por mês dia 22 
               

99,48  
                

99,48  
             
99,48  

     
             
99,48  

            1.7. Auxílio Alimentação 
(mensal)      

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

Coletor dias                22  
               

16,73  
               
368,06  

           
368,06  

Motorista dia                22  
               

16,07  
               
353,54  

           
353,54  

    
 Total  

           
721,60  

      Custo Mensal com Mão-de-
obra (R$/mês) 

        
      
18.175,10  

      2. Uniformes e Equipamentos de 
Proteção Individual     

      2.1. Uniformes e EPIs para 
Coletor      

      
Discriminação Unidade 

Durabilidade 
(meses) 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

unidade 6       
               

60,00  
                

60,00  
           
120,00  

Calça unidade 6       
               

30,00  
                

30,00  
             
60,00  

Camiseta unidade 6       
               

18,90  
                

18,90  
             
37,80  

Boné unidade 6       
               

19,00  
                

19,00  
             
38,00  

Botina de segurança c/ 
palmilha aço 

par 6       
               

60,00  
                

60,00  
           
120,00  

Meia de algodão com cano 
alto 

par 6       
                 

9,00  
                  

9,00  
             
18,00  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

unidade 6       
               

19,90  
                

19,90  
             
39,80  

Colete reflexivo unidade 
6       

               
19,90  

                
19,90  

             
39,80  

Luva de proteção par 6      
               

6,63  
                

6,63  
             
39,80  

Protetor solar FPS 30 
frasco 
120g 

6       
               

29,90  
                

29,90  
             
59,80  

Higienização de uniformes e 
EPIs 

R$ 
mensal 

1 
               

99,00  
                

99,00  
           
198,00  

Total do Efetivo homem 2 
             

385,50  
               

771,00  
           
804,80  

   
 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

           
771,00  

      2.2. Uniformes e EPIs para 
demais categorias      

      
Discriminação Unidade 

Durabilidade 
(meses) 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

unidade 6       
               

60,00  
                

60,00  
             
62,00  

Calça unidade 6       
               

30,00  
                

30,00  
             
42,00  
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Camiseta unidade 6       
               

18,90  
                

18,90  
             
18,90  

Botina de segurança c/ 
palmilha aço 

par 6       
               

60,00  
                

60,00  
             
61,70  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

unidade 6       
               

19,90  
                

19,90  
             
19,90  

Protetor solar FPS 30 
frasco 
120g 

6       
               

29,90  
                

29,90  
             
29,90  

Higienização de uniformes e 
EPIs 

R$ 
mensal 

1 
               

99,00  
                

99,00  
             
99,00  

Total do Efetivo homem 1 
             

317,70  
               

317,70  
           
333,40  

   
 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

           
317,70  

      Custo Mensal com 
Uniformes e EPIs (R$/mês) 

        
        

1.088,70  

      3. Veículos e Equipamentos 
     

      3.1. Veículo Coletor 
Compactador 15 m³      

      3.1.1. Depreciação  

     
Discriminação Unidade Quantidade 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição do chassi unidade 1 
       

120.000,00  
          

12.000,00  
     
120.000,00  

Vida útil do chassis anos 10       

Idade do veículo anos 5       

Depreciação do chassis %           65,18  
       

120.000,00  
          

78.216,00  
      
78.216,00  

Depreciação mensal 
veículos coletores 

mês 120 
         

78.216,00  
               

651,80  
  

Custo de aquisição do 
compactador 

unidade 1 
         

55.000,00  
          

55.000,00  
  

Vida útil do compactador anos 10       

Idade do compactador anos 5       

Depreciação do compactador %           65,18  
         

55.000,00  
          

35.849,00  
  

Depreciação mensal do 
compactador 

mês 120 
         

35.849,00  
               

298,74  
  

Total por veículo 
   

               
950,54  

  

Total da frota unidade 1 
             

950,54  
               

950,54   

   

 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

           
950,54  

      3.1.2. Remuneração do 
Capital       

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

Custo do chassis unidade 1 
       

120.000,00  
        

120.000,00  
     

120.000,00  

Taxa de juros anual nominal % 5       

Valor do veículo proposto (V0) R$   120.000,00        

Investimento médio total do 
chassis 

R$   120.000,00        

Remuneração mensal de 
capital do chassis 

R$   
             

500,00  
               

500,00  
  

Custo do compactador unidade 1 
         

55.000,00  
          

55.000,00  
      

55.000,00  

Taxa de juros anual nominal % 5       

file:///C:/Users/maria/Desktop/DIVERSOS/COLETA%20DE%20RESÍDUOS/Nossa%20planilha.xlsx%23AbaDeprec
file:///C:/Users/maria/Desktop/DIVERSOS/COLETA%20DE%20RESÍDUOS/Nossa%20planilha.xlsx%23AbaRemun
file:///C:/Users/maria/Desktop/DIVERSOS/COLETA%20DE%20RESÍDUOS/Nossa%20planilha.xlsx%23AbaRemun
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Valor do compactador 
proposto (V0) 

R$     55.000,00        

Investimento médio total do 
compactador 

R$     40.660,40        

Remuneração mensal de 
capital do compactador 

R$   
             

169,42  
               

169,42  
  

Total por veículo 
   

               
669,42  

  

Total da frota unidade 1 
             

669,42  
               

669,42  
  

   
 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

           
669,42  

      3.1.3. Impostos e Seguros 
     

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

IPVA unidade             1,00  
         

18.000,00  
          

18.000,00   

Licenciamento e Seguro 
obrigatório 

unidade             1,00  
               

88,60  
                

88,60   

Seguro contra terceiros unidade             1,00  
             

635,00  
               

635,00   

Impostos e seguros 
mensais 

mês 12 
         

18.723,60  
            

1.560,30   

   
 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

        
1.560,30  

      3.1.4. Consumos 
     

      Quilometragem mensal 2.360 
    

      
Discriminação Unidade Consumo 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Custo de óleo diesel / km 
rodado 

km/l 4,00 
               

3,310  
                

13,24  
             

43,82  

Custo mensal com óleo diesel km           2.360  
               

0,828  
            

1.952,49  
        

1.615,68  

Custo de óleo do motor /1.000 
km rodados 

l/1.000 
km 

1,00 
                 

8,00  
                  

8,00  
              

8,00  

Custo mensal com óleo do 
motor 

km           2.360  
               

0,008  
                

18,88  
              

0,15  

Custo de óleo da transmissão 
/1.000 km 

l/1.000 
km 

8,50 
                 

9,00  
                

76,50  
           

688,50  

Custo mensal com óleo da 
transmissão 

km           2.360  
               

0,010  
                

23,60  
              

0,24  

Custo de óleo hidráulico / 
1.000 km 

l/1.000 
km 

10,00 
                 

7,20  
                

72,00  
           

518,40  

Custo mensal com óleo 
hidráulico 

km           2.360  
               

0,072  
               

169,88  
             

12,23  

Custo de graxa /1.000 km 
rodados 

kg/1.000 
km 

0,55 
                 

6,80  
                  

3,74  
             

25,43  

Custo mensal com graxa km           2.360  
               

0,004  
                  

8,82  
              

0,03  

Custo com consumos/km 
rodado 

R$/km 
rodado 

  
               

0,921  
  

 

     
        

2.347,15  

      3.1.5. Manutenção 
     

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

Custo de manutenção dos 
caminhões 

R$/km 
rodado 

          2.360  
                 

0,35  
               

825,83   

     
 825,83             

      



 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Dr. Montaury, 10 – Centro, CEP 92900-000 – Mariana Pimentel/RS 

 Fone/Fax: (51)34956123     -     www.marianapimentel.rs.gov.br 

6 

 

 

 

3.1.6. Pneus 
     

Discriminação Unidade Quantidade 
 Custo 

unitário  
 Subtotal   Total (R$)  

Custo do jogo de pneus  unidade 6 
           

2.000,00  
          

12.000,00  
  

Número de recapagens por 
pneu 

unidade 2 
             

600,00  
            

1.200,00  
  

Custo de recapagem unidade           12,00  
           

1.200,00  
          

14.400,00  
  

Custo jg. compl. +  recap./ km 
rodado 

km/jogo 100.000 
         

26.400,00  
                  

0,26  
  

Custo mensal com pneus km           2.360  
                 

0,26  
               

622,91  
  

     
           

622,91  

      Custo Mensal com Veículos e 
Equipamentos (R$/mês) 

      
        

6.976,14  

      4. Ferramentas e Materiais 
de Consumo      

      
Discriminação Unidade Quantidade 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Recipiente térmico para água 
(5L) 

unidade   1/6  
               

30,00  
                  

5,00   

Pá de Concha unidade   1/6  
               

25,00  
                  

4,17   

Vassoura unidade   1/6  
               

20,00  
                  

3,33   

     
             

12,50  

      Custo Mensal com Ferramentas e 
Materiais de Consumo (R$/mês)  

      
             

12,50  

      5. Monitoramento da Frota 
(caso seja utilizado pelo 
licitante) 

     

      
Discriminação Unidade Quantidade 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos 
equipamentos de 
monitoramento 

cj 1 
             

100,00  
               

100,00  
  

Custo mensal com 
implantação 

mês 60 
             

100,00  
                  

1,67  
  

Manutenção dos 
equipamentos de 
monitoramento 

unidade 1 
             

120,00  
               

120,00  
  

Custo mensal com 
manutenção 

mês 1 
             

120,00  
              

120,00  
  

   

 Fator de 
utilização  

                  
1,00  

           
121,67  

      Custo Mensal com Monitoramento da 
Frota (R$/mês) 

      
           

121,67  

      CUSTO TOTAL MENSAL COM 
DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 

      
      
26.374,11  

      6. Benefícios e Despesas 
Indiretas - BDI      

      
Discriminação Unidade Quantidade 

 Custo 
unitário  

 Subtotal   Total (R$)  

Benefícios e despesas 
indiretas 

%           27,04  
         

26.374,11  
            

7.131,56   

     
7.131,56  
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CUSTO MENSAL COM BDI 
(R$/mês) 

        
        
7.131,56  

            PREÇO MENSAL TOTAL 
(R$/mês) 

        
      R$ 
33.505,66  

            Quantidade média de 
resíduos coletados por mês:  

    
             
600,00  

 toneladas  
 

      PREÇO POR TONELADA 
COLETADA:  [A/B] 

      
 

R$/tonelada  
             

55,84  

     
  

      
 

 Leonardo Câmara Canto  
   

 
 Arquiteto  

   
       

 

 

Composição dos Encargos Sociais  
Código Descrição Valor 

A1 INSS 20,00% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 

A6 Salário educação 2,50% 

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A SOMA GRUPO A 36,80% 

      

B1 Férias gozadas 6,61% 

B2 13º salário 8,33% 

B3 Licença Paternidade 0,06% 

B4 Faltas justificadas 0,82% 

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31% 

B6 Auxilio doença 1,66% 

B SOMA GRUPO B 17,79% 

      

C1 Aviso prévio indenizado 2,54% 

C2 Férias indenizadas  4,50% 

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,11% 

C4 Depósito rescisão sem justa causa 2,79% 

C5 Indenização adicional 0,18% 

C SOMA GRUPO C 10,12% 

      

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,55% 

D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,20% 

D SOMA GRUPO D 6,75% 

  SOMA (A+B+C+D) 71,46% 

   

   
Leonardo Câmara Canto, Arquiteto 
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   Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

  
    

  

  
  

Referência estudo TCE 

  
  

1° 
Quartil Médio 

3° 
Quartil 

Administração Central AC 0,00% 2,97% 5,08% 6,27% 

Seguros/Riscos/Garantias SRG 3,00% 0,86% 1,33% 1,71% 

Lucro L 12,35% 7,78% 10,85% 13,55% 

Despesas Financeiras DF 1,00% i 5,00%   

Tributos - ISS 
T 

5,00% DU 30   

Tributos - PIS/COFINS 3,00%       

Fórmula para o cálculo do BDI:           

            

Resultado do cálculo do BDI:   27,04% 21,43% 27,17% 33,62% 

      

   

      Leonardo Câmara Canto 

Arquiteto 
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ANEXO III – PLANILHA DE ITINERÁRIOS E PERIODICIDADE 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

 

Segunda-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 02-Zona Rural; Roteiro 03-Zona Rural e 

Roteiro 07-Zona Rural. 

 

Quarta-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 04-Zona Rural e Roteiro 05-Zona Rural. 

  

Sexta-feira: Roteiro 01-Zona Urbana; Roteiro 01-Zona Rural e Roteiro 06-Zona Rural.  

 

TABELA DA EXTENSÃO DOS ROTEIROS DE COLETA DE LIXO 

ROTEIRO EXTENSÃO APROXIMADA (KM) 

ROTEIRO 1-URBANO 8.5 KM 

ROTEIRO 1-RURAL 58.5 KM 

ROTEIRO 2-RURAL 27 KM 

ROTEIRO 3-RURAL 20.5 KM 

ROTEIRO 4-RURAL 24.5 KM 

ROTEIRO 5-RURAL 49 KM 

ROTEIRO 6-RURAL 54.5 KM 

ROTEIRO 7-RURAL 28 KM 

TOTAL 270,5 KM 

 

DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS: 

 

ROTEIRO 01 – CENTRO URBANO: Rua José Evaristo, Rua Cônego Estevão Rezka, Rua 

Mauríco Cardoso, Rua General Daltro Filho, Rua Treze de Maio, Rua Aurora, Rua Letícia, 

Rua Borges de Medeiros, Rua Doutor Montaury, Rua da Ponte, Rua Alves, Rua Sete de 

Setembro, Rua Benjamin Constant, Rua Fernando Abbot, Rua da República, Rua 

Tiradentes, Rua Júlio de Castilhos, Rua Gonçalves Dias, Rua Flores, Rua Pederneiras, Rua 

Carlos Gomes, Rua Linha Azevedo. 

 

ROTEIRO 01 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel indo em direção a ERS – 

711, vai até a Linha Potreiro Grande, subindo a estrada de acesso a Linha Passo da Estiva 

até a propriedade do Sr. Nilton Battochia, retorna até a ERS-711, indo em direção a 

Escola Ana Barok, subindo a Estrada dos Tirakoski até a propriedade do Sr. Manoel 

Valdeci, retornando a Estrada Geral, ERS-711, indo em direção a BR-116, à direita em 

sentido a Linha Capororoca em frente a entrada da saibreira do Sr. Diogo, retornando e 

seguindo pela ERS-711 em sentido a BR-116, voltando ao Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 02 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Estrada 

Arroio Grande, Linha do Registro, Estrada Doutor Inácio, Estrada dos Kereski, Linha 

Doutor Inácio, seguindo a divisa com o município de Sertão Santana, retornando ao 

Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 03 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha José 

Evaristo até a divisa com o município de Sertão Santana, retornando no Travessão da 

Cascata do Português em direção a Linha Doutor Inácio (travessão), retornando ao Centro 

da cidade. 
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ROTEIRO 04 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Boqueirão Baixo, indo até a ponte na divisa com o município de Barra do Ribeiro 

(Serrinha), retornando pelo Passo das Pedras em sentido a Linha Boqueirão Alto, 

retornando ao Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 05 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Alves, retornando em direção a Linha Boqueirão, entrando na Estrada do Pelame até a 

ponte, regressando a Estrada do Boqueirão em direção a Estrada dos Tolotti (EMEF Dom 

Pedro II), voltando pela Estrada Boqueirão em direção a Linha Terra Dura em frente ao 

armazém do Didi à esquerda na Rua França, fazendo o retorno na Linha Terra Dura, indo 

em direção à divisa com Eldorado Country Club, após a Fazenda Pitangueira, retornando 

pela Estrada Terra Dura até o entroncamento das Três Figueiras rumo ao Passo da 

Harmônica (Papaleo) indo até a Estrada Geral do Boqueirão, retornando ao Centro da 

cidade. 

 

ROTEIRO 06 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a Linha 

Vitorino Monteiro até o Sítio dos Devit, retornando a ERS-711, entrando pela Estrada dos 

Guimarães, à direita até a esquina do Travessão 24, retornando à divisa com o município 

de Sertão Santana, seguindo até o Travessão dos Calata, passando pelo Sítio Olho D’água 

em direção a Estrada dos Ghisio, na ponte divisa com o município de Barra do Ribeiro, 

retornando à Igreja São Roque, indo em direção a propriedade do Sr. Francisco 

Rodrigues, retornando a Linha Rincão da Cadeia, passando pela Parada dos Conceição, 

rumo a Linha Passo da Areia, saindo na ERS-711, entrando na Linha Cavalhada, 

retornando a Estrada Geral e Centro da cidade. 

 

ROTEIRO 07 – ZONA RURAL: Saída do Centro de Mariana Pimentel em direção a 

propriedade do Sr. Josito, retornando em direção a Linha Flores, em direção a residência 

da Sra. Josi Baguinski, regressando pela Linha Flores em direção a Linha Saint Brisson, 

após, Linha Vasques, saindo na ERS-711, retornando ao Centro da cidade. 
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ANEXO IV – RELAÇÃO ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

 

VEÍCULO COLETOR: 01 caminhão truck tipo compactador, para realização de coleta de 

resíduos sólidos domésticos e comerciais, do tipo carga traseira, capacidade de 15m³. 

Dois componentes são de extrema importância para o funcionamento do coletor: 

1) TOMADA DE FORÇA ou PTO: eixo propulsor comum em máquinas agrícolas, usado para 

transferência de força mecânica do motor de veículo ao implemento; 

2) BOMBA HIDRÁULICA: equipamento responsável pela transformação da energia 

mecânica vinda do chassi através da PTO, em energia hidráulica  para movimentar os 

autuadores hidráulicos. 

Deverá conter: 

* Caçamba: - reservatório hidráulico 

- cilindros de levantamento 

 - painel ejetor 

- cilindro ejetor 

- comando dianteiro 

* Porta:  - bacia de carga 

- painel compactador 

- painel transportador 

- cilindro compactador 

- comando traseiro 

* Estanquiedade quanto ao vazamento de resíduos e chorume nas vias; 

* Taxa de compactação dos RSU’s de, no mínimo, 3:1; 

* Altura do carregamento de, no máximo, 1,2m em relação ao solo (linha da cintura dos 

garis); 

* Sistema rápido de descarga do lixo no destino; 

* Bacia de carga de, no mínimo, 1,5m³; 

* Capacidade adequada de manobra; 

* Distribuição adequada da carga no chassi do caminhão; 

* Características vantajosas quanto à emissão de ruídos 

* Sinalizador visual 

* Idade máxima do veículo: 05 (cinco) anos. 

 

UNIFORMES E EPIS PARA COLETOR 
*Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292): 06 
*Calça: 06 
*Camiseta: 06 
*Boné: 06 
*Botina de segurança c/ palmilha aço: 06 
*Meia de algodão com cano alto: 06 
*Capa de chuva amarela com reflexivo: 06 
*Colete reflexivo: 06 
*Protetor solar FPS 30: 06 
 
UNIFORMES E EPIS PARA DEMAIS CATEGORIAS 
*Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292): 06 
*Calça: 06 
*Camiseta: 06 
*Botina de segurança c/ palmilha aço: 06 
*Capa de chuva amarela com reflexivo: 06 
*Protetor solar FPS 30: 06 
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FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO 
*Recipiente térmico para água (5L) 
*Pá de Concha 
*Vassoura 
 
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (GPS): O veículo coletor deverá 

ser equipado com GPS, a fim de que a execução dos percursos de coleta sejam 

acompanhadas pela Administração. 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

PROPOSTA DE PREÇOS À 

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel 

Rua Dr. Montaury, n.º 10, - Centro – Mariana Pimentel - RS 

 
 

 

Proponente: 

a) Razão Social:  

b) Endereço:   

c) Telefone/E-mail:   

d) CNPJ:  

Assunto: PROPOSTA 
 

 

MD Pregoeiro 

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
 

 

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento: 

 

 

 

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-

nos dos mesmos para elaboração da presente proposta e em consonância aos referidos 

documentos, declaramos: 
 

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das 

cláusulas da minuta contratual em anexo; 

Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 

conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 

Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos relativos à 

execução do serviço. 

Ainda, declaramos que dispomos de todos os veículos e equipamentos necessários para a 

fiel execução do contrato. 

 

Obs.: A proposta escrita deverá vir acompanhada OBRIGATÓRIAMENTE pela Planilha de 

Composição de Custos, conforme disposto no Anexo II deste edital, devidamente 

preenchida pelo licitante e assinada pelo seu representante legal, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

 

 

Local e Data. 

Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 

1 Descrição do serviço  
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

      

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 

MARIANA PIMENTEL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Dr. Montauri n.º 

10, na cidade de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o 

n.º 94.068.418/0001-84, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Luiz Renato Mileski 

Gonczoroski, como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.  __________________,  

localizada na rua _________________________, representada neste ato pelo(a) Srº(a). 

_________________, adiante denominada CONTRATADA, ajustam entre si a contratação dos 

serviços, em atendimento à licitação, modalidade Concorrência Pública nº. 01/2020, 

Processo Administrativo Licitatório nº. 01/2020, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente certame constitui-se na contratação de empresa 

especializada, com responsabilidade técnica, na prestação de serviços para execução das 

seguintes atividades no Município de Mariana Pimentel: 

 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta e transporte rodoviário 

até aterro sanitário de Minas do Leão, dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

urbanos e rurais, oriundos do Município de Mariana Pimentel, com fornecimento de 

veículo, motorista profissional habilitado e mão-de-obra. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE  

2.1. Por conta da execução do objeto contratado, o CONTRATANTE, pagará a importância 

mensal de R$..., sendo o valor total do objeto R$..., aceito pelo CONTRATADO, entendido 

este como preço justo e suficiente para a execução do objeto contratado. 

 

2.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante apresentação de atestado de 

acompanhamento de serviços, que será fornecido por servidor designado pela 

Administração, com a finalidade de realizar a vistoria dos serviços e que deverá ser 

entregue pelo CONTRATADO, ao setor de empenhos, até o primeiro dia útil do mês 

seguinte. 

 

2.3. O pagamento será efetuado somente mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 

e emissão de atestado pela Secretaria Competente, em conformidade com os serviços 

efetivamente realizados no mês anterior, juntamente ao comprovante do recolhimento 

dos encargos sociais e previdenciários (FGTS e INSS), recibo de pagamento dos 

funcionários e comprovante da entrega individualizada das EPIs, referente aos serviços 

realizados no respectivo período, na forma do disposto no Artigo 71 § 2° da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e alterações posteriores, para fins de conferência e aprovação pela 

fiscalização da CONTRATANTE, para que seja efetuado o seu pagamento. 

 

2.4. Os pagamentos serão realizados até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente àquele 

em que ocorreu a prestação de serviço, desde que atendidas as exigências dos itens 2.2 

e 2.3, mediante contra nota de empenho de despesa e da ordem de pagamento, através 

do caixa do Município, em horário de expediente.  
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2.5. O preço contratado é considerado completo e compreende o fornecimento do 

veículo, equipamento e mão-de-obra e abrange todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas e 

fiscais, salários, adicionais, feriados e pontos facultativos, encargos comerciais, de 

administração, de seguros, lucros, combustíveis, lubrificantes, insumos, multas, 

licenciamentos, despachante e despesas de qualquer natureza, acessórias e/ou 

necessárias à execução do objeto contratado, ainda que não especificadas, mas 

necessária para a execução do serviço. 

 

2.5. O CONTRATANTE fica autorizado a proceder, por ocasião de cada pagamento, à 

retenção e/ou desconto de eventuais tributos e encargos legais incidentes sobre a 

operação correspondente ao objeto contratado, nos termos das legislações pertinentes. 

 

2.6. O valor da prestação dos serviços poderá ser reajustado, após um ano de vigência 

deste contrato, pelo índice médio acumulado da variação positiva do índice IGP-M/FGV. 

Na hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em 

períodos inferiores a 1 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS 

3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos limites da Lei. 

 

3.2. Os prazos anteriormente citados podem também ser prorrogados ou reduzidos de 

acordo com a conveniência e/ou acordo das partes, nos termos do art. 57, II da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, limitada a sua duração a 60 

(sessenta) meses. 

 

3.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor atualizado do contrato, conforme § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

3.4. A prestação de serviços terá início, em até 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de serviço.  

 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Nos termos do § 1º, art. 67, da Lei n.º 8.666/93, o Município de Mariana Pimentel 

designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e do contrato, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

4.3. O Município se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com o contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros correrão à conta do crédito abaixo discriminado: 

 
ÓRGÃO: 47 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
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UNIDADE: 48 – Apoio Administrativo 
PROJETO/ATIVIDADE: 20 – Manutenção das Despesas Continuadas 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99.04.00.00 (581) Manutenção e Ampliação de 
Serviços de Coleta Seletiva 
FONTE DE RECURSO: 01 – Recurso Livre 

 

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

6.1. Dos Direitos: 

 

6.1.1. Do CONTRATANTE: 

 

a) receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 

 

b) fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços do CONTRATADO; 

 

c) ordenar a suspensão dos serviços, no todo ou em parte, sempre que estiverem sendo 

executados em desacordo com as normas técnicas e regulamentares pertinentes ou com 

o ajustado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o CONTRATADO e sem que 

este tenha direito a qualquer indenização. 

 

6.1.2. Do CONTRATADO: 

 

a) perceber o valor correspondente, na forma e prazos convencionados; 

 

b) melhorar, substituir ou ampliar o número de equipamentos na vigência do contrato, 

visando com a medida, acompanhar a expansão dos serviços, modernização, 

aperfeiçoamento e evolução tecnológica dos mesmos. 

 

6.2. Das Obrigações: 

 

8.2.1. DO CONTRATANTE: - emitir a ordem de execução de serviço e efetuar o pagamento 

ajustado. 

 

6.2.2. DO CONTRATADO: 

 

a) prestar os serviços na forma ajustada, executando-os de modo satisfatório e de acordo 

com os prazos e demais condições contratualmente avençadas; 

 

b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho, obrigando seus empregados e trabalhadores, a utilizar os equipamentos 

individuais adequados; 

 

c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação; 

 

d) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem estar cumprindo, as 

exigências da legislação em vigor e pertinentes às obrigações assumidas no presente 

contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e 

comerciais e outros cuja comprovação se fizer necessária no curso da contratação; 

 

e) assumir integral responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas resultantes 

de quaisquer vínculos que mantenha com seus empregados ou trabalhadores, bem como, 

responsabilizar-se inteiramente, pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da 
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execução do presente contrato; 

 

f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE e cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços, a 

supervisão necessária; 

 

g) zelar pela boa qualidade dos serviços, devendo receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações de munícipes; 

 

h) apresentar guia de depósito no aterro sanitário de todo o resíduo transportado do 

Município de Mariana Pimentel, para arquivamento no setor responsável; 

 

i) permitir a fiscalização, por servidor credenciado do CONTRATANTE, dos serviços objeto 

deste contrato, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 

reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

qualquer serviço que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas 

usuais; 

 

j) substituir qualquer profissional que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado 

inadequado, não se adapte ou não atenda os requisitos; 

 

k) arcar, integralmente, com os danos materiais e/ou pessoais, causados ao 

CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, funcionários ou 

prepostos, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 

horas, as providências necessárias para o ressarcimento; 

 

l) aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação de serviços, respeitados os limites 

legais, conforme dispõe o §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

7.1. O CONTRATADO responderá por todas as indenizações de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, quer resultem de dolo ou culpa, decorrentes de ação ou 

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por 

empregados, profissionais, trabalhadores cooperados ou prepostos do CONTRATADO. 

 

Parágrafo Único – A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos 

órgãos competentes do Município, não exclui nem reduz a responsabilidade do 

CONTRATADO, nos termos da legislação referente à licitação e contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

8.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

8.2. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições 

previstos no art. 79 da Lei 8.666/93. 

 

8.3. O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

previstos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES E MULTAS 

9.1. Se a Contratada não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

conforme o caso, será aplicada as seguintes penalidades: 
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a) Multa. 

b) Rescisão do contrato. 

c) Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel. 

d) Declaração de inidoneidade. 

e) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

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

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração, garantida a prévia 

defesa, aplicará a Contratada as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 10 

(dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial, 

por ocorrência, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total 

do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO de suas responsabilidades. 

 

10.2. É vedada a transferência, total ou parcial, do objeto deste Contrato sem a anuência 

do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, legislação e demais 

princípios jurídicos aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro, neste Estado, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer 

outros por mais privilegiados que possam ser. 

 

 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias 

de igual teor, na presença de duas testemunhas. 

 

Mariana Pimentel, xx de xxxxxxxx de 2020. 

 

 

 

 

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI,     ..., 

Prefeito Municipal,         P/Contratado. 

p/Contratante. 
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ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
CONCORRÊNCIA N.º 01/2020 

 
 

 
 

A Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do 

Sul, com sede na Rua Dr. José Montaury, n.º 10, Centro, CEP 92900-000, inscrita no CNPJ 

n.º 94.068.418/0001-84, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Luiz Renato 

Mileski Gonczoroski, ATESTA, para fins de participação do processo licitatório – Edital n° 

01/2020 – Concorrência n.º 01/2020, que a empresa ..., inscrita no CNPJ ..., com endereço 

..., neste ato representada pelo(a) Sr(a),, portador(a) do CPF ..., visitou o Município de 

Mariana Pimentel/RS, a fim de conhecer os locais onde serão realizadas as coletas de lixo. 

 
 

Mariana Pimentel, ... de ... de 2020. 
 
 
 
 
 

Representante da empresa. 
 
 
 

Prefeito Municipal 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, 
Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou 
Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 
instaurada pelo MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL, Processo Modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 01/2020, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO 
em qualquer de suas esferas.  
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.  
 
 
 

 
 

Local e data. 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO 
E CARIMBO DA EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 
se proceda à autenticação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Dr. Montaury, 10 – Centro, CEP 92900-000 – Mariana Pimentel/RS 

 Fone/Fax: (51)34956123     -     www.marianapimentel.rs.gov.br 

3 

 

 

 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________ sediada à (Endereço Completo) DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos.  
 
Ressalva:  
( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.  
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 

(Nome completo do declarante) 
(Nº do CPF do declarante) 
(Assinatura do declarante) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ ..................,localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação modalidade 
Concorrência Pública n.º 01/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Mariana 
Pimentel/RS, e sob as penas da lei, que atende todas as exigências contidas no Memorial 
Descritivo. 
 
 
 

Local e data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO XI   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SÓCIOS E GERENTES NÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

EDITAL N.º 01/2020 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2020 

 
 
 
DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS ULTIMOS 180 (CENTO E 
OITENTA) DIAS. 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 
 
 
Prezados Senhores,  
Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis 
técnicos da empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Mariana 
Pimentel e nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data do certame.  
 
Atenciosamente,  
 
 
 

Local e data. 
 
 

_____________________________________________________ 
(carimbo e assinatura do Representante legal da empresa) 

 


