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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
       

1. PREÂMBULO  
1.1 O MUNICÍPIO DE RONDA ALTA - RS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 

mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 181/2014, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n.º10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto municipal nº 1338 de 
04 de Janeiro de 2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
condições previstas no Edital e seus anexos.  

1.2 A realização do Pregão será no dia 07 de Maio de 2015 às 9 horas, na Sala da Secretaria municipal 
de Administração, localizada na Praça Mose Missio, S/N, Centro do município de Ronda Alta – RS. 

1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes contendo as 
propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 8:30h até as 9h, após este horário dar-se-á 
por encerrado o ato de recebimento  de documentação. 

2.  DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 
 2.1 Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da 
CONEGEPU no município de Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo 
como base uma população de 6.000 habitantes na área urbana, conforme descrições e especificações do 
Anexo I, do presente edital. 
 2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo 
descrita. 

Dotações orçamentárias: 
08- Secretaria Municipal de Infraestrutura 
0801 15 452 0021 2040 339039 275 
 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste Edital, e: 
3.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública em todas 

as esferas; 
3.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
3.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 

 
3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
3.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 

123/2006, e suas alterações, e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira e pela Equipe de apoio, 
deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica. 
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3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 
expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, e suas 
alterações, aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

3.2.6. O empate mencionado no item 3.2.5 será verificado na situação em que a proposta apresentada 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto no 
subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 3.2.1, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

3.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após 
verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa 
apresente alguma restrição. 

3.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa. 

3.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 
ou revogar a licitação. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 
de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
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comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, 
bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando 
ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá 
ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo pregoeiro. 

4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

4.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por fora do envelope nº 01 
Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

 4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de ofertar lances 
e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as 
sessões públicas referentes à licitação. 

 

 

   4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

  

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no horário 
estipulado no Item 06, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, 
rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope da 
proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, Procuração ou Termo 
de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração constante no ANEXO II . 
 

À Prefeitura Municipal de Ronda Alta 
Processo Licitatório n° 025/2015 
Pregão Presencial N° 016/2015 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
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6 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

6.1. No dia 07 de Maio de 2015 às 9h horas, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à 
Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e 
nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

6.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do 
certame. 

6.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata de 
realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 
preferencialmente em folhas da empresa, sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I deste edital, e 
deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver), e-mail 
e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-
07-2002. 

7.2. Deve ser indicado preço líquido unitário mensal, e preço total em moeda nacional, contendo, ainda, 
a descrição completa dos serviços ofertados e demais dados técnicos, para facilitar a análise da proposta. 
No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação; ou, ainda, despesas com transporte, frete ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor. 

7.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula. 

7.4. A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa dos lances e de acordo 
com as especificações do produto. 

7.5. O preço máximo admitido para o Objeto do presente edital não poderá ultrapassar o valor de R$ 
35.000,00, sendo desclassificada a proposta que apresentar valor superior. 

Prefeitura Municipal de Ronda Alta 
Processo Licitatório n° 025/2015 
Pregão Presencial N° 016/2015 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

8.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

 

8.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

8.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

8.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 

8.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 
o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de 
mercado e ofertar o menor preço unitário.  

8.13 Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem 
opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que 
se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre o valor do item 
apurado após cada lance. 
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8.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, 
da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

8.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Compras e Licitações 
deste Município, conforme subitem 15.1 deste Edital. 

8.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral 
esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro 
de Fornecedores do Município.  

9.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo Federal 
ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

9.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes documentos, 
em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2. Da habilitação jurídica 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do credenciamento 
não serão exigidos no envelope de documentação. 

 9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida Ativa da 

União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de CND – 
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa;  

e.1) O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, 
dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir 



 

 Praça Mose Missio, S/N – 99670-000 – RONDA ALTA – RS – Fone:54.3364.5900 

    7 

apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 
de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).     

g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

 
9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 
a) balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, assinado pelo representante legal da proponente e pelo contador com inscrição 
no Cadastro Regional de Contabilidade, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes; 

b) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de, no máximo 60 (sessenta dias) anteriores à publicação do primeiro aviso desta licitação, quando 
não houver explicitação do prazo de validade na respectiva certidão; 

c) as licitantes constituídas após o exercício de 2012, para comprovar a sua boa situação financeira, 
com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação, obedecidas 
às formalidades e exigências da lei, apresentarão: 

c.1) Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que 
a Comissão Municipal de Licitações e Contratos possa verificar se a licitante possui Capital Social Integralizado 
de no mínimo o correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, nos termos dos 
parágrafos 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93; 

 

9.4. Qualificação Técnica 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Física junto ao CREA. No caso de registro em outro Estado, 

a certidão deverá ser do órgão técnico competente do referido Estado; 
b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data de publicação deste edital, profissional 

de nível superior junto ao CREA, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos. 
b.1) Ficha de Registro em Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato anotado) 
b.2) Contrato de Prestação de serviço (registrados em cartório) ou o profissional registrado no Conselho 

de Classe como responsável técnico pela licitante, para o caso de profissional contratado não-empregado. 
b.3) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo contrato social em vigor, 

devidamente registrado no órgão competente. 
c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Física junto ao CRA- RS. No caso de registro em outro 

Estado a certidão deverá ser do órgão técnico competente do referido Estado; 
d)  Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data de publicação deste edital, profissional 

de nível superior junto ao CRA, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos. 
d.1) Ficha de Registro em Empregado e Carteira de Trabalho (com Contrato anotado) 
d.2) Contrato de Prestação de serviço (registrados em cartório) ou o profissional registrado no Conselho 

de Classe como responsável técnico pela licitante, para o caso de profissional contratado não-empregado. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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d.3) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo contrato social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente. 

e) Apresentar no mínimo 02 (dois) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da proponente, fornecido 
por pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a mesma executou ou está executando 
atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da presente licitação, e que 
cumpriu as obrigações fielmente, devidamente registrado junto ao Órgão competente (CREA). 

f) Declaração de conhecimento dos locais das coletas e de suas condições pelo qual reconhece ser 
perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente 
edital, em todas as fases da presente licitação, em que verificou todos os itinerários, materiais, ferramental e 
equipamentos necessários á execução do objeto da presente licitação que deverá ser efetuada e atestada pelo 
responsável da empresa proponente.  

g) Prova de que a proponente é proprietária dos veículos, através do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV) ou contrato de locação com terceiros, com cópia do CRLV dos veículos a 
serem usados, registrado em cartório de títulos e documentos, para uso dos veículos e equipamentos adequados 
e disponíveis, necessários para a execução do objeto deste edital.  

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 
de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Obs.:Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Prefeitura de Ronda Alta, ou 
ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de 
autenticação e sujeitos a sua verificação. 

10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo. 

10.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor proposta 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
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11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

11.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 11.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 
12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1. A prestação dos serviços deverá se dar de acordo com as especificações constantes no Termo de 

Referência/Projeto Básico, Anexo I do presente Edital. 
12.2. Em caso de não prestação dos serviços nos locais solicitados, estará caracterizada a não 

aceitação, por parte da empresa vencedora deste Pregão, do empenho oriundo da adjudicação do objeto. Nessa 
hipótese, é facultado ao Município examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo esta declarada 
vencedora, independentemente da cominação prevista no Art. 7º da Lei 10.520/02. 

12.3. É vedado a licitante vencedora prestar os serviços de forma diversa. 

13 - DO PAGAMENTO: 
13.1 A Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS efetuará o pagamento mensalmente, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal,aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, com a 
observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser efetuado até o 10º (décimo) 
dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

13.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

13.3. Os preços serão fixos, podendo ser reajustados somente por surgimento de fato superveniente, 
devidamente comprovado, que justifique o reajuste. 

13.4. Sobre a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços será retido o valor de 3% (três por cento) de 
ISSQN. 

13.5. O pagamento será efetivado diretamente ao representante legal da adjudicatária ou mediante 
depósito em conta corrente da mesma, em qualquer agência da rede bancária indicada pela Empresa. 

13.6. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 
estabelecidas neste Edital. 
 13.7. Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

14 – DAS PENALIDADES: 

14.1. A recusa pelo fornecedor em prestar os serviços adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta. 

14.2. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação. 

14.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar 
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com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos 
de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

14.4. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

14.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 15.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o Departamento de 
Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão 
do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

 15.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Todos os serviços ofertados deverão atendendo aos requisitos de qualidade, utilidade e 

segurança compatíveis com as recomendadas pela vigilância sanitária, Anvisa, ABNT, Normas de 
Trânsito, e Meio Ambiente, ou norma equivalente. 

16.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Ronda Alta, no Departamento de 
Compras e Licitações, sito na Praça Mose Missio, s/n, pelo telefone/fax 54.3364.5900, ou pelo email: 
licitação@rondaalta.rs.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 
(dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.3.Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 

16.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 

16.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

16.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Ronda 
Alta, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

mailto:licitação@rondaalta.rs.gov.br
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16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 
em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 

16.9 São anexos deste Edital: 
Anexo I – Termo de Referência/Projeto Básico; 
Anexo II – Modelo de Proposta 
Anexo III – Croqui do Roteiro da Coleta 
Anexo IV – Modelo de declaração de conhecimento dos locais das coletas; 
Anexo V - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Credenciamento; 

 Anexo VII - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 Anexo VIII – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
             Anexo IX – Declaração de Disponibilidade 
 Anexo X – Minuta do Contrato 
 
 16.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Ronda Alta- RS, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja. 

Ronda Alta, 22 de Abril de 2015 

 

 
Odemar Paulo Raimondi 

Prefeito Municipal em exercício 
 
 

 
 
 
 

  

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 
 

________________________ 
Dautro Lemes da Silva 

OAB RS 79899 

Assessor Jurídico 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 
 

OBJETO: Contratação de Empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, GERADOS NO MUNICIPIO DE RONDA ALTA, TENDO COMO 
DESTINAÇÃO FINAL O ATERRO SANITÁRIO DO CONSÓRCIO CONIGEPU NO MUNICÍPIO DE 
TRINTADADE DO SUL - RS. 
 

Os serviços que constituem o objeto deste Edital deverão ser executados em estrita observância aos 
dados contidos neste Termo de Referência/Projeto Básico, elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e de acordo com a Lei Municipal nº 1718/2013, que dispõe sobre o Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos, podendo o proponente apresentar Plano de Trabalho com a organização dos itinerários, considerando: 
o mapa constante do Anexo III do Edital; e visita nos locais de coleta e as informações contidas neste Anexo. 
 O referido Plano de Trabalho deverá ser aprovado pelo Município, sempre atendidas as especificações 
e demais elementos técnicos constantes neste anexo, considerando que a empresa vencedora deverá executar 
os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, como vai abaixo especificado. 
 

1. DEFINIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços deverão ser executados pela proponente, a partir da data definida pela Administração, 

obedecendo obrigatoriamente o Plano de Trabalho aprovado pela municipalidade e constante deste memorial 
descritivo. Os serviços serão os seguintes: 

 
1.1. Resíduos Sólidos Urbanos/Rural: Coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais, com destinação final em aterro controlado e licenciado por órgão competente, na sede da 
CONIGEPU – Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública localizado na Linha Colônia Nova, 
no Município de Trindade do Sul distante 43 Km do município de Ronda Alta - RS. 
 1.1.1. As coletas de resíduos sólidos urbanos serão realizadas em todas as Ruas do Perímetro Urbano 
Central de Ronda Alta, nos Bairros Ipiranga, Santa Helena, Aparecida, Santa Bárbara, Quiri, São Cristóvão e 
Boa Esperança, e na zona rural área indígena Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas, nos Balneários 
as margens do reservatório da UHPF do Município.  
 1.1.2. A coleta do lixo urbano deverá ser realizada periodicamente, 06 (seis) dias por semana, sendo 03 
(três) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 03 (três) dias por semana coleta de resíduos 
recicláveis (lixo seco) nas seguintes Ruas e Avenidas: Ruas Juvêncio Rodrigues, Rio Branco, XV de Novembro, 
Sete de Setembro, Duque de Caxias, Alfredo Baldissarella, Uruguaiana, Senador Neves, Raimundo Leonardi, 
Princesa Izabel, Tiradentes, João Goulart, Farrapos, Olavo Bilac, Riachuelo, Travessa Garibaldi, General Osório, 
Castro Alves, Júlio de Castilhos, Roberto Silveira, Salgado Filho, Travessa São Jorge e Avenida Presidente 
Vargas. 
 1.1.3. Nas demais ruas do perímetro urbano que não foram mencionadas acima, o recolhimento do lixo 
efetuar-se-á 3 (três) vezes por semana, sendo 02 (dois) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 
01 (um) dia por semana coleta de resíduos recicláveis (lixo seco). 
 1.1.4. Na área indígena – Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas coleta 1 (uma) vez por semana,  
nos Balneários na Baixa Temporada período de 15 de março a 15 de outubro a coleta deverá ser realizada 1 
(uma) vez por semana e na Alta temporada período de 16 de outubro a 14 de março a coleta deverá ser realizada 
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2 (duas) vezes por semana; Nas paradas de ônibus em todas as comunidades do interior do município coleta 1 
(uma) vez por mês dos resíduas recicláveis; Nos restaurantes, empreendimentos inclusive o Distrito Industrial 
localizados na Rodovia ERS 324 coleta 2 (dois) dias por semana, . 

1.1.5. A rota de coleta consta no mapa, Anexo III deste Edital. 
 1.1.6. A empresa adjudicada coletará todo o lixo que se encontrar nas Ruas, em latões, sacos,caixas e 
grades metálicas, de papel, de plástico, de borracha, de metais e de vidros. 
 1.1.7. Projeta-se que deverão ser transportadas até 10 (dez) toneladas de resíduos/dia. 
 
             2 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos domiciliares e comerciais com destinação final 
junto a Usina de Reciclagem do Consórcio Conigepu, localizado no Município de Trindade do Sul/RS. 

2.1.1. A coleta dos resíduos já referidos deverá ser executada em todas as vias públicas abertas à 
circulação, ou que venham ser abertas durante a vigência do contrato, no perímetro urbano e adjacências, junto 
aos Balneários do Município, área indígena e as margens da ERS 324. 

2.1.2. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a coleta 
deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via pública 
e transportá-los até o veículo coletor. 

2.1.3. A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada através de método direto e em todos os 
imóveis da zona urbana do Município. 

2.1.4. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos referidos será constituída por no mínimo 2 
(dois) caminhões, com capacidade mínima de 15 m³ adequado à legislação específica, considerando a 
necessidade da COLETA SELETIVA do lixo, sendo: 

2.1.4.1.  para a coleta de  lixo orgânico – carroceria construída em forma de caixa com plataforma de 
carregamento traseiro, com prensagem graduada e compactador com coletor de chorume, que não triture, com 
o carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga; 
 2.1.4.2. para lixo seco – caminhão com carroceria basculante, com abertura superior somente para 
carregamento. 
             2.1.4.3. Caso haja defeito no veículo que impeça a realização do serviço, deverá o proponente ter outro 
bem nas mesmas condições para suprir a realização do serviço. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta, através de recipientes 
reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções para não danificá-los. Após 
este processo, o recipiente deverá ser colocado no ponto de origem. 

2.1.7. Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura, em todos os veículos coletores. 
2.1.8. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem 

tombado dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão 
necessariamente ser varridos e recolhidos. 

2.1.9. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá tomar todas as 
precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo.  Se 
houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos, e recolhidos na caçamba do caminhão coletor. 

2.1.10. No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas as 
precauções no sentido, de evitar o transbordamento de resíduos da carga do veículo, para via pública. 

2.2.6. É atribuição estrita da proponente, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários 
devidamente equipados com proteção individual e uniformizados. 
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2.2.7. 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. 

2.2.8. A Contratada deverá realizar continuamente, durante a vigência do contrato, programas de 
educação ambiental, com vistas a fomentar a correta separação dos resíduos em seco e molhado e da 
maximização da quantidade de material recolhido na coleta seletiva, sem custos adicionais para o 
Município, da seguinte forma: 

a) realizar campanha permanentemente de divulgação da Coleta Seletiva ou outros temas 
relevantes ambientalmente, e a cada 03 (três) meses, com distribuição de material (folhetos explicativos), 
na quantidade de 1000 (um mil) unidades, sensibilizando e conscientizando a população urbana do 
município de Ronda Alta – RS; 

b) os materiais publicitários e educativos de que trata o item anterior devem ser aprovados 
previamente, e em conjunto com o município de Ronda Alta – RS.   
 

3 – VEÍCULOS COLETORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 
3.1. Os veículos e equipamentos deverão ficar individualizados e vinculados a cada tipo de serviço, com 

idade máxima de 15 (quinze) anos, contados do ano da respectiva fabricação, com chassi e carroceria em bom 
estado de conservação. 

3.2. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos referidos será constituída por no mínimo 2 
(dois) caminhões, com capacidade mínima de 15 m³ adequado à legislação específica, sendo: 

3.2.1.  para a coleta de  lixo orgânico – carroceria construída em forma de caixa com plataforma de 
carregamento traseiro, com prensagem graduada e compactador com coletor de chorume, que não triture, com 
o carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga; 

3.2.2. para lixo seco – caminhão com carroceria basculante, com abertura superior somente para 
carregamento. 

3.3. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive as unidades 
reservas, nas seguintes exigências: 

3.3.1. Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro; 
3.3.2. Limpeza geral do veiculo e equipamento. 
3.3. Os veículos devem trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 

reconhecimento da proponente e telefone para reclamações. 
3.4. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os limites estabelecidos 

em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. 
3.5. O Município poderá a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja 

adequado às exigências dos serviços. 
3.6. Em caso de locação dos equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades, esta 

locação deverá ter no mínimo o mesmo prazo de duração do contrato a ser firmado com a municipalidade, e 
previamente autorizado pelo Município. 
 
 4 -  DO PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 4.1. O quadro de funcionários será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, em número 
suficiente para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências dos órgãos 
competentes  da Lei e das normas de segurança e saúde. 
 4.2. Todos os funcionários envolvidos nos trabalhos constantes neste Edital e Termo de Referência, 
deverão utilizar os equipamentos de proteção “EPI” de acordo com a legislação em vigor, e estar devidamente 
uniformizados.  
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5 – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município, através de dois Servidores, 

indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados. 
5.3. A proponente deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, 

informando à fiscalização, das infrações ambientais, como por exemplo, dos casos de descargas irregulares de 
resíduos e falta de recipientes padronizados. 

 
6 – DO PAGAMENTO 
6.1 O município de Ronda Alta/RS efetuará o pagamento mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, com a observância do estipulado 
pelo artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços. 

6.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) 
à adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 
de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

6.3. Os preços serão fixos, podendo ser reajustados somente por surgimento de fato superveniente, 
devidamente comprovado, que justifique o reajuste. 

6.4. Sobre a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços será retido o valor de 3% (três por cento) de 
ISSQN. 

6.5. O pagamento será efetivado diretamente ao representante legal da adjudicatária ou mediante 
depósito em conta corrente da mesma, em qualquer agência da rede bancária indicada pela Empresa. 

6.6. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas 
neste Edital. 
 6.7. Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
             6.8 Para ser efetuado o pagamento, será obrigatório, além da Nota Fiscal, a Contratada apresentar 
mensalmente documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente contratação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais, inclusive requerendo ao Ministério de Trabalho, (Delegacia Regional), previamente, a 
autorização para prorrogação de jornada nas atividades insalubres (art 60 da CLT), caso objetive implantação 
de regime de compensação de horários, mediante posterior acordo por escrito quais sejam: 
- cópia da guia de recolhimento do ISSQN da Prefeitura Municipal de Ronda Alta – RS, referente ao semestre;  
- cópia da folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços; 
- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, 
referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data e valor total 
das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam; e 
- cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente com a Relação 
de Empregados referentes ao contrato.  
- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete, na forma da Lei. 
  6.9 A CONTRATADA tem inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, notadamente o ISSQN 
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, emolumentos, despesas com transporte, mão-de-obra, material, 
uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução dos serviços e/ou decorrência dos mesmos, 
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bem como o ônus advindo à empresa na condição de empregadora, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, todos decorrentes da execução do presente contrato;  
A CONTRATADA deve cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho.  
 
 
 
 

Odemar Paulo Raimondi 
Prefeito Municipal em exercício 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA 
 
Prezados Senhores: 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 016/2015, acatando todas 
as estipulações consignadas no Edital, conforme segue: 
 

PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:     Contato: 

Endereço:    Cidade/Estado: 

Fone:                                                     E-mail:    

Banco:                                   Ag.                                           Conta Corrente: 

 

Item 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Und. Quant Preço Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01  

Coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural 
até a o aterro sanitário da CONEGEPU no município de 
Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de 
Ronda Alta, tendo como base uma população de 6.000 
habitantes na área urbana. 

Mês 12   

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

Declaramos que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do 
objeto, bem como os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, 
licenças, transportes, embalagens, despesas de frete e todas as demais despesas e encargos necessários para 
o fornecimento dos respectivos serviços, objeto deste Edital. 

Local e Data: 

 

__________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 

 
ANEXO III  

CROQUIDO ROTEIRO DE COLETA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
 
 

ANEXO IV  
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE COLETAS 
 
 
 

Declaramos,  para  os  devidos  fins,  nos  termos  do  EDITAL  DE  PREGÃO PRESENCIAL Nº.  016/2015, que 
a empresa __________________________________, localizada na R./Av.           
________________________na cidade de___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
___.____.____/______  que  reconhecemos  ser  perfeitamente  viável  o  cumprimento  integral  e  pontual  das 
obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação, e que 
verificamos, por meio de nosso responsável técnico, todos os itinerários, materiais,  ferramental  e  equipamentos  
necessários  à  execução  do  objeto  da  presente licitação.   
 

Ronda Alta /RS, ____de _______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Ass. do profissional responsável técnico da empresa licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO 

ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ..................................................................………. 

(nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação da licitação Município de RondaAlta/RS, Pregão Presencial nº 016/2015. Declaramos também não 

estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem 

como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 

 

 
ANEXO Vi - MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da 

cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município 

de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 016/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 

____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
ANEXO VII - 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome da licitante), 

CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas 

menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal. 

 

 

Ronda Alta, ______ de __________________ de 2015. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 
 

ANEXO VIII 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA 
FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO 
COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 
 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação na 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2015, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (tendo 
assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 
n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 
     _____ ______________________________________ 
     Nome do profissional contábil: 
     Nº de seu registro junto ao CRC: 
 

     CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
 
 

 



 

 Praça Mose Missio, S/N – 99670-000 – RONDA ALTA – RS – Fone:54.3364.5900 

    24 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 
 
 

 

 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste 

ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 

na empresa), em atendimento ao disposto no Processo de Licitação 025/2015, Pregão Presencial nº 016/2015, 

declara que tem disponibilidade de máquinas equipamentos e pessoal técnico, devidamente capacitados, para 

a execução dos serviços pertinente ao objeto da licitação, para a adequada realização dos serviços. 

 

Data: 

 

 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
ANEXO X 

 
ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RONDA ALTA/RS, E A 
EMPRESA ..........., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, GERADOS NO MUNICIPIO 
DE RONDA ALTA, TENDO COMO DESTINAÇÃO FINAL O ATERRO SANITÁRIO DO 
CONSÓRCIO CONIGEPU NO MUNICÍPIO DE TRINTADADE DO SUL - RS. 

 
 

  Contrato que celebram o Município de Ronda Alta, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ n.º 87.711.503/0001-53, sito na Praça Mose Missio, s/n, na cidade de Ronda Alta/RS, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MIGUEL ÂNGELO GASPARETTO, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Cidade de Ronda Alta - RS, portador do CPF n.º  , cédula de identidade n.º   doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa ....,  CNPJ Nº ....., neste ato representado pelo seu 
sócio o Sr. ......, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua ..... , Bairro ..... , na cidade de 
......, portador do CPF nº. ....., cédula de identidade n.º ......, doravante denominado  CONTRATADO, tendo em 
vista o Processo Licitatório sob o nº 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2015, e na proposta vencedora, 
que integram o presente para todos os fins, firmam o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta seletiva e transporte 

de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da CONEGEPU no município de Trindade do 
Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo como base uma população de 6.000 
habitantes na área urbana. Os serviços contratados serão os seguintes: 
 
Os serviços que constituem o objeto deste Edital deverão ser executados em estrita observância aos dados 
contidos neste Termo de Referência/Projeto Básico, elaborado pela Secretaria Municipal de Assuntos Urbanos, 
Cultura e Turismo e de acordo com a Lei Municipal nº 1718/2013, que dispõe sobre o Sistema de Coleta Seletiva 
de Resíduos Sólidos, podendo o proponente apresentar Plano de Trabalho com a organização dos itinerários, 
considerando: o mapa constante do Anexo III do Edital; e visita nos locais de coleta e as informações contidas 
neste Anexo. 
 O referido Plano de Trabalho deverá ser aprovado pelo Município, sempre atendidas as especificações 
e demais elementos técnicos constantes neste anexo, considerando que a empresa vencedora deverá executar 
os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, como vai abaixo especificado. 
 
1. DEFINIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços deverão ser executados pela proponente, a partir da data definida pela Administração, obedecendo 
obrigatoriamente o Plano de Trabalho aprovado pela municipalidade e constante deste memorial descritivo. Os 
serviços serão os seguintes: 
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1.1. Resíduos Sólidos Urbanos/Rural: Coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais, com destinação final em aterro controlado e licenciado por órgão competente, na sede da 
CONIGEPU – Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública localizado na Linha Colônia Nova, 
no Município de Trindade do Sul distante 43 Km do município de Ronda Alta - RS. 
 1.1.1. As coletas de resíduos sólidos urbanos serão realizadas em todas as Ruas do Perímetro Urbano 
Central de Ronda Alta, nos Bairros Ipiranga, Santa Helena, Aparecida, Santa Bárbara, Quiri, São Cristóvão e 
Boa Esperança, e na zona rural área indígena Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas, nos Balneários 
as margens do reservatório da UHPF do Município.  
 1.1.2. A coleta do lixo urbano deverá ser realizada periodicamente, 06 (seis) dias por semana, sendo 03 
(três) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 03 (três) dias por semana coleta de resíduos 
recicláveis (lixo seco) nas seguintes Ruas e Avenidas: Ruas Juvêncio Rodrigues, Rio Branco, XV de Novembro, 
Sete de Setembro, Duque de Caxias, Alfredo Baldissarella, Uruguaiana, Senador Neves, Raimundo Leonardi, 
Princesa Izabel, Tiradentes, João Goulart, Farrapos, Olavo Bilac, Riachuelo, Travessa Garibaldi, General Osório, 
Castro Alves, Júlio de Castilhos, Roberto Silveira, Salgado Filho, Travessa São Jorge e Avenida Presidente 
Vargas. 
 1.1.3. Nas demais ruas do perímetro urbano que não foram mencionadas acima, o recolhimento do lixo 
efetuar-se-á 3 (três) vezes por semana, sendo 02 (dois) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 
01 (um) dia por semana coleta de resíduos recicláveis (lixo seco). 
 1.1.4. Na área indígena – Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas coleta 1 (uma) vez por semana,  
nos Balneários na Baixa Temporada período de 15 de março a 15 de outubro a coleta deverá ser realizada 1 
(uma) vez por semana e na Alta temporada período de 16 de outubro a 14 de março a coleta deverá ser realizada 
2 (duas) vezes por semana; Nas paradas de ônibus em todas as comunidades do interior do município coleta 1 
(uma) vez por mês dos resíduas recicláveis; Nos restaurantes, empreendimentos inclusive o Distrito Industrial 
localizados na Rodovia ERS 324 coleta 2 (dois) dias por semana, . 
             1.1.5. A rota de coleta consta no mapa, Anexo III deste Edital. 
 1.1.6. A empresa adjudicada coletará todo o lixo que se encontrar nas Ruas, em latões, sacos,caixas e 
grades metálicas, de papel, de plástico, de borracha, de metais e de vidros. 
 1.1.7. Projeta-se que deverão ser transportadas até 10 (dez) toneladas de resíduos/dia. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos domiciliares e comerciais com destinação final junto a 
Usina de Reciclagem do Consórcio Conigepu, localizado no Município de Trindade do Sul/RS. 
2.1.1. A coleta dos resíduos já referidos deverá ser executada em todas as vias públicas abertas à circulação, 
ou que venham ser abertas durante a vigência do contrato, no perímetro urbano e adjacências, junto aos 
Balneários do Município, área indígena e as margens da ERS 324. 
2.1.2. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a coleta deverá 
ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via pública e 
transportá-los até o veículo coletor. 
2.1.3. A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada através de método direto e em todos os imóveis 
da zona urbana do Município. 
2.1.4. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos referidos será constituída por no mínimo 2 (dois) 
caminhões, com capacidade mínima de 15 m³ adequado à legislação específica, considerando a necessidade 
da COLETA SELETIVA do lixo, sendo: 
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2.1.4.1.  para a coleta de  lixo orgânico – carroceria construída em forma de caixa com plataforma de 
carregamento traseiro, com prensagem graduada e compactador com coletor de chorume, que não triture, com 
o carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga; 
2.1.4.2. para lixo seco – caminhão com carroceria basculante, com abertura superior somente para 
carregamento. 
2.1.4.3. Caso haja defeito no veículo que impeça a realização do serviço, deverá o proponente ter outro bem nas 
mesmas condições para suprir a realização do serviço. 
2.1.5. 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. 
2.1.6. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta, através de recipientes reutilizáveis, 
os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções para não danificá-los. Após este 
processo, o recipiente deverá ser colocado no ponto de origem. 
2.1.7. Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura, em todos os veículos coletores. 
2.1.8. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado 
dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão necessariamente ser 
varridos e recolhidos. 
2.1.9. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá tomar todas as 
precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo.  Se 
houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos, e recolhidos na caçamba do caminhão coletor. 
2.1.10. No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas as precauções no 
sentido, de evitar o transbordamento de resíduos da carga do veículo, para via pública. 
2.2.6. É atribuição estrita da proponente, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários 
devidamente equipados com proteção individual e uniformizados. 
2.2.7. 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. 
2.2.8. A Contratada deverá realizar continuamente, durante a vigência do contrato, programas de 
educação ambiental, com vistas a fomentar a correta separação dos resíduos em seco e molhado e da 
maximização da quantidade de material recolhido na coleta seletiva, sem custos adicionais para o 
Município, da seguinte forma: 
a) realizar campanha permanentemente de divulgação da Coleta Seletiva ou outros temas relevantes 
ambientalmente, e a cada 03 (três) meses, com distribuição de material (folhetos explicativos), na 
quantidade de 1000 (um mil) unidades, sensibilizando e conscientizando a população urbana do 
município de Ronda Alta – RS; 
b) os materiais publicitários e educativos de que trata o item anterior devem ser aprovados previamente, 
e em conjunto com o município de Ronda Alta – RS.   
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E AJUSTE 
 

 A coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da CONEGEPU 
no município de Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo como base uma 
população de 6.000 habitantes na área urbana, será efetuada pela CONTRATADA pelo preço mensal de R$ 
_________ (________________________)pagáveis até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do 
serviço prestado. 
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O valor pago pelos serviços, objeto da presente contratação, poderá ser reajustado anualmente com 
base no IGP-M (FGV) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, a ser verificado pela administração 
municipal. 

Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
 5.1 O município de Ronda Alta/RS efetuará o pagamento mensalmente, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, com a observância do estipulado 
pelo artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços. 
             5.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) 
à adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data 
de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
             5.3. Os preços serão fixos, podendo ser reajustados somente por surgimento de fato superveniente, 
devidamente comprovado, que justifique o reajuste. 
             5.4. Sobre a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços será retido o valor de 3% (três por cento) de 
ISSQN. 
             5.5. O pagamento será efetivado diretamente ao representante legal da adjudicatária ou mediante 
depósito em conta corrente da mesma, em qualquer agência da rede bancária indicada pela Empresa. 
             5.6. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas 
neste Edital. 
 7.7. Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
             8.8 Para ser efetuado o pagamento, será obrigatório, além da Nota Fiscal, a Contratada apresentar 
mensalmente documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente contratação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais, inclusive requerendo ao Ministério de Trabalho, (Delegacia Regional), previamente, a 
autorização para prorrogação de jornada nas atividades insalubres (art 60 da CLT), caso objetive implantação 
de regime de compensação de horários, mediante posterior acordo por escrito quais sejam: 
- cópia da guia de recolhimento do ISSQN da Prefeitura Municipal de Ronda Alta – RS, referente ao semestre;  
- cópia da folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços; 
- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, 
referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data e valor total 
das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam; e 
- cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente com a Relação 
de Empregados referentes ao contrato.  
- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete, na forma da Lei. 
  5.9 A CONTRATADA tem inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, notadamente o ISSQN 
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, emolumentos, despesas com transporte, mão-de-obra, material, 
uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução dos serviços e/ou decorrência dos mesmos, 
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bem como o ônus advindo à empresa na condição de empregadora, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, todos decorrentes da execução do presente contrato;  
A CONTRATADA deve cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho.  
 
 
 CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
 A coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da CONEGEPU 
no município de Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo como base uma 
população de 6.000 habitantes na área urbana. deverá começar a partir do dia ______do mês de __________ 
de 20___. Este contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que haja manifesto 
interesse pelas partes, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas 
complementares. 
  

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 A execução do presente Termo Contratual dar-se-á pelas seguintes dotações orçamentárias: 
 
08- Secretaria Municipal de Infraestrutura 
0801 15 452 0021 2040 339039 275 
  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

 Constituem direito do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e, da 
CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
 Além das obrigações contidas no Projeto Básico, a CONTRATADA estará sujeita ás seguintes 
obrigações: 

A CONTRATADA se obriga a manter sob sua exclusiva responsabilidade todos os servidores 
empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra os riscos de acidentes de trabalho, 
observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdenciárias, seus regulamentos e Portarias, 
ficando a Licitante contratada como única e exclusiva responsável por todas as infrações em que incorrer; 

A CONTRATADA participará com todos os caminhões, veículos, equipamentos, mão-de-obra, 
combustível e manutenção dos veículos necessários à coleta seletiva e transporte do lixo urbano, sendo de sua 
inteira responsabilidade todos os encargos e deveres com relação ao desempenho do trabalho, bem como para 
com os trabalhadores; 

Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na Licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

Contratar funcionários em quantidade compatível para atendimento do presente ajuste, devendo manter 
durante a execução do contrato o pagamento do PISO da categoria, bem como adicionais de insalubridade e 
periculosidade; 
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Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual adequados na forma da Lei para os 
funcionários; 

Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-se 
a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes desta licitação; 

Manter número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das atividades 
contratadas, observada a jornada legal; 

Manter seus funcionários sempre identificados, uniformizados e utilizando equipamentos de proteção 
individual (EPIs) durante a execução dos serviços; 

Informar, imediatamente, o fiscal do contrato designado pelo municipio de Ronda Alta, quaisquer 
problemas ocorridos durante a execução dos serviços; 

Impedir o derramamento de líquidos lixiviado, oriundos dos resíduos transportados, em via pública; 
Manter o(s) motorista(s) habilitado(s) e capacitado(s) para a condução do(s) veículo(s) coletor(es) de 

resíduos, conforme legislações pertinentes; 
Responsabilizar-se por eventuais danos causados à terceiros ou ao patrimônio público, por culpa ou dolo 

da CONTRATADA, seus profissionais e estabelecimentos credenciados durante a execução do serviço, sendo 
vedada a transferência de responsabilidade a terceiros (fornecedores, técnicos, preposto, empregados, etc), 
devendo a Contratada reparar às suas expensas as incorreções apuradas sem que lhe caiba qualquer 
indenização por parte da Contratante; 

Transportar os resíduos sólidos urbanos até a destinação final junto a Usina de Reciclagem do Consórcio 
Conigepu, localizado no Município de Trindade do Sul/RS. 

Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato; 
Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização do contrato; 
Manter o(s) veículo(s) coletor(es) e equipamentos em serviços em boas condições de limpeza; 
Cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando à fiscalização, 

das infrações ambientais, como por exemplo, dos casos de descargas irregulares de resíduos e falta de 
recipientes padronizados; 

Transitar com o veículo coletor, quando em serviço, de forma a causar o mínimo impedimento ao trânsito 
dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem. 
 
 O CONTRATANTE, por sua vez, compromete-se a: 
 Cumprir fielmente o presente Contrato, em todas as suas cláusulas, bem como de efetuar os pagamentos 
nas datas avençadas; 
 Exercer a fiscalização quanto ao observação aos aspectos legais, trabalhistas e previdenciários, por 
parte da CONTRATADA;  
 Fiscalizar, ocumprimento  do contrato,  através de um Servidor,   indicado pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Governo e Administração. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
 O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços e a observação das especificações constantes 
neste contrato por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
 §1º. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo CONTRATANTE, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços. 
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 §2º. Fica designado por parte do CONTRATANTE o Servidor _______________, como responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização dos serviços de que trata o presente contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
 O presente contrato pode ser rescindido em conformidade com os incisos I, II e III do Art. 79 da Lei nº 
8.666/93 e, nas seguintes hipóteses: 
 Caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 da lei 8.666/93, com as consequências 
contratuais e as previstas na Legislação pertinente. 
 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78 da lei 8.666/93, sem que haja culpa 
da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma 
do §2ª do Art. 79 da lei 8.666/93. 
 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77, da lei n. º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
 A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na realização 
do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 
das multas previstas neste e das demais cominações legais. 
 Em caso de inexecução do objeto, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não 
veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
I. advertência; 
II. multas: 
a)  De 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo 
valor; 
b)  De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 
c)  De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-
se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação 
formal do defeito. 
d)  De 10% (dez por cento) sobre o valor, do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária 
em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o serviço não ser 
iniciado a partir da data aprazada. 
 No processo de aplicação de penalidades é assegurado, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 
intimação. 
 No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se 
o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
CONTRATADAfizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
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A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
CONTRATANTE, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma 
advertência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecida as disposições previstas na 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Ronda Alta. 
 

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em três vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo. 
 
  Ronda Alta/RS, em .................. 
 
 
 
Prefeito Municipal       Empresa Contratada 
   Contratante 

 
 
 

 
 
Testemunhas: 
 
______________________________  ______________________________ 
CPF:      CPF:  
 
 
  


