
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2015 
           
Tipo de Julgamento: Menor preço global. 
Processo nº. 741/2014 
 
O PREFEITO DE FAZENDA VILANOVA, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, torna público 
para conhecimento dos interessados que às 09 horas do dia 15 de JUNHO de 2015, junto 
à Sala do Setor de Licitações localizada na Prefeitura de Fazenda Vilanova nº100, Centro, 
se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os envelopes 
de documentação e propostas para a presente licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo e julgamento serão realizados 
em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
 1 – DO OBJETO  
1.1 – Constituem objeto dessa licitação a contratação de empresa para prestar serviços 
para coleta convencional, coleta seletiva, triagem, transbordo, transporte e destino 
final dos resíduos sólidos domésticos produzidos na zona urbana e zona rural do 
município de Fazenda Vilanova – RS, numa quantidade mínima aproximada de 60 
(sessenta) toneladas/mês, contemplando os seguintes serviços:  
 
1.1.1 – Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos na 
zona urbana e zona rural do município de Fazenda Vilanova – RS.  
1.1.2 – Coleta seletiva, de resíduos domiciliares e comerciais produzidos na zona urbana e 
zona rural do município de Fazenda Vilanova – RS.  
1.1.3 – A licitante vencedora deverá realizar triagem dos resíduos. A área deverá ter, no 
mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, vigente na data da apresentação das 
propostas, e estar em nome da licitante;  
1.1.4 – A licitante vencedora deverá realizar transbordo dos resíduos. A área deverá ter, no 
mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, vigente na data da apresentação das 
propostas;  
1.1.5 – A licitante vencedora deverá realizar transporte dos resíduos, com veículos 
devidamente habilitados para a realização do transporte ate a Destinação Final dos 
Resíduos;  
1.1.6 – Destinação final dos resíduos (rejeitos) em local devidamente licenciado pela 
FEPAM.  
1.1.7 – A subcontratação, transferência ou cessão do objeto ora licitado deverá ser 
previamente comunicada ao Município, que poderá exercer o direito de veto. 

 
 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
2.1 Dos locais, da quilometragem dos dias de recolhimento. 
2.1.1 As rotas e dias de recolhimento serão aqueles constantes do Anexo 01, com 
quilometragem aproximada de 900 km por mês e quantidade aproximada de 60 toneladas 
por mês. 
a) A coleta na área rural deverá ocorrer uma vez por semana, ou seja, impreterivelmente 

nas quintas-feiras em todas as localidades do Município de Fazenda Vilanova, devendo 
ser realizada no período diurno: 
Nas localidades de Arroio do Pau, Santana, Conceição, Nova Westafália, Glória, Posses, 
Via Láctea, Concórdia, Três Irmãos. Conforme mapa constante no Anexo I. 



Nas localidades de Matutu, Colônia Cardoso, Fazenda Juliana, Boa Vista, Alto Pinheiral 
e Granja Faria. Conforme mapa constante no Anexo I. 
OBS: Perfazendo um total de 600 km por mês. 

b) A coleta da área urbana deverá ocorrer duas vezes por semana, ou seja 
impreterivelmente nas terças e sextas-feiras em todo o perímetro urbano conforme mapa 
constante no Anexo I, devendo ser realizada no período diurno:  

c) A coleta seletiva deverá ocorrer uma vez por semana na quinta-feira em todo o 
perímetro urbano de Fazenda Vilanova, devendo ser realizada no período diurno:. 

d)  Das exceções: a coleta especial de resíduos (lixo industrial, hospitalar, entulhos e 
correlatos) não faz parte integrante do presente Edital. 

 
1.2.2 Da quantidade Recolhida 
1.2.2.1 Atualmente são recolhidas, em média, até 60 (sessenta) toneladas por mês de 
resíduos orgânicos e inorgânicos no Município de Fazenda Vilanova/RS; 
 
1.2.3 Do transporte e destino dos resíduos coletados 
1.2.3.1 Todos os resíduos coletados na coleta convencional deverão ser enviados para 
centro de transbordo licenciado pela FEPAM, com veículos devidamente habilitados para a 
realização do transporte. A empresa é responsável pelo adequado armazenamento dos 
resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte para o destino final. 
 
1.2.3.2 Todos os resíduos coletados na coleta seletiva deverão ser enviados para o centro 
de transbordo licenciado pela FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes), com 
veículos devidamente habilitados para a realização do transporte. A empresa é responsável 
pelo adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte 
para o destino final. 
 
1.2.3.3 Todos os resíduos coletados deverão ser transportados até o centro de transbordo 
onde deverá ser executada a triagem e após armazenamento em local licenciado pela 
FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes). . A empresa é responsável pelo 
adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte para 
o destino final. 
 
1.2.3.4 Todos os resíduos armazenados no centro de transbordo deverão ser transportados 
até aterro sanitário licenciado pela FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes), 
com veículos devidamente habilitados para a realização do transporte. A empresa é 
responsável pelo adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando 
o transporte para o destino final. 
 
1.2.4 Da população 
1.2.4.1 O Município de Fazenda Vilanova/RS possui uma população de aproximadamente 
4048 (quatro mil e quarenta e oito) habitantes. 
 
1.3 Das Condições dos Veículos e Funcionários 
1.3.1 Dos Veículos utilizados 
 
1.3.1.1 Para executar os trabalhos ora licitados deverá ser utilizado, no mínimo, 01 (um) 
caminhão caixa baú, com capacidade mínima para carregar 30m³ (trinta metros cúbicos) de 
material, contendo no mínimo, um motorista e dois garis devidamente treinados e habilitados 
para a função, ano de fabricação não inferior a 2009 e mais um caminhão de reserva;  



- 01 (um) veículo caminhão caçamba com capacidade de transportar containers, com ano de 
fabricação não inferior a 2009, com capacidade mínima de 40 toneladas, com 01 (um) 
equipamento container para Roll on Off, com capacidade mínima para 40 m³, contendo no 
mínimo um motorista devidamente treinado e habilitado para a função e mais um caminhão 
e equipamento de reserva; 
01 (um) caminhão coletor/compactador com capacidade mínima para 15m³, ano de 
fabricação não inferior a 2009, contendo no mínimo, um motorista e dois garis devidamente 
treinados e habilitados para a função e mais um veículo e mais um caminhão de reserva. 
 
1.3.2 Da identificação dos veículos 
1.3.2.1 Os veículos utilizados para execução dos serviços de coleta convencional, ora 
licitados deverão conter identificação própria da empresa vencedora, em forma de emblema, 
e identificação do tipo de coleta a ser realizado. 
1.3.2.2 Os veículos utilizados para execução dos serviços de coleta seletiva, ora licitados 
deverão conter identificação própria da empresa vencedora, em forma de emblema do tipo 
coleta a ser realizado. 
 
1.3.3 Da permanência dos veículos 
1.3.3.1 Durante o período contratual, a empresa vencedora do presente certame licitatório, 
deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a permanência 
de veículos na via pública, quando não estiverem em serviço. 
 
1.3.4 Das condições dos veículos e funcionários 
1.3.4.1 Os caminhões deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente 
licenciados junto ao DETRAN/RS, correndo por conta da empresa contratada todas as 
despesas referentes ao licenciamento, bem como aquelas resultantes da manutenção, 
combustível, pneus, peças, impostos, seguro, pagamento dos motoristas e coletores (garis), 
com os respectivos encargos sociais e outros similares. A empresa vencedora deverá ser 
proprietária dos veículos ou ter a disponibilidade dos mesmos, correspondendo às 
características exigidas no item 1.3.1 subitem 1.3.1.1 do presente edital. 
 
1.3.5 Dos uniformes 
1.3.5.1 Os funcionários responsáveis pela coleta (garis) deverão apresentar-se 
uniformizados e asseados com blusas fechadas e calças compridas, com calçados 
padronizados, luvas (durante os trabalhos de coleta) e capas protetoras em dias de chuva, 
além de outros eventuais, tais como: colete refletor, capacetes, máscaras de ar, conforme 
normas de segurança do trabalho vigentes. 
 
1.3.6 Da substituição dos caminhões 
1.3.6.1 A empresa vencedora da presente licitação ficará responsável pela substituição do 
caminhão, toda vez que o mesmo apresentar algum problema de ordem mecânica. A 
empresa licitante deverá possuir caminhão reserva, pois não será permitido o atraso ou a 
interrupção dos trabalhos. 
 
1.3.6.2 Não será permitido o consórcio de empresas para prestação dos serviços ora 
licitados. 
 
2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de execução indireta, empreitada por 
preço global. 
 



3 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS:  
Os licitantes deverão entregar em dois envelopes fechados, no endereço acima, 
contendo cada um em sua parte externa frontal os seguintes dizeres: 

 
 
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO  
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015 
(NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
E 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2015 
(NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)  
 
4 - DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
4.1 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade e CPF dos Diretores da empresa; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, com as respectivas 

alterações, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhamento de documentos de 
eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, no caso 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.  

 
4.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) ) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União); 
e) Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 

g) Prova de Regularidade relativa a justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT); 

h) Certidão Negativa de ações trabalhistas de 1º e 2º grau. 
i) Certificado de Registro Cadastral no Município de Fazenda Vilanova. 



 
4.3 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA/RS, dentro de 
seu prazo de validade; 

b) Certificado de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico da empresa no 
órgão responsável competente, do Estado sede ou domicílio do licitante, e 
comprovação de que o mesmo faz parte do quadro de funcionários da empresa 
licitante; 

c) Declaração de possuir recursos humanos compatíveis para a realização do objeto da 
licitação; 

d) A comprovação da existência de estrutura de recursos humanos deverá ser feita 
através da apresentação de cópias de CTPS, contrato social caso os profissionais 
sejam proprietários ou, sendo que todos os técnicos indicados necessitam 
comprovar que estão devidamente regulamentados; 

e) Licença de Operação emitida pela FEPAM para o transporte dos resíduos em nome 
da Licitante; 

f) Indicação do local a ser utilizado como destinação final dos materiais coletados, 
juntando as respectivas licenças ambientais necessárias ao seu funcionamento 
(Licença de Operação). Deverá ser declarada formalmente a disponibilidade e 
vinculação ao futuro contrato sob as penas cabíveis. 

g) A proponente deverá apresentar área onde será realizada a Triagem dos resíduos. A 
área deverá ter, no mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, vigente na 
data da apresentação das propostas. Deverá ser declarada formalmente a 
disponibilidade e vinculação ao futuro contrato sob as penas cabíveis. 

h) A proponente deverá apresentar área onde será realizado o Transbordo dos 
Resíduos. A área deverá ter, no mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, 
vigente na data da apresentação das propostas. Deverá ser declarada formalmente a 
disponibilidade e vinculação ao futuro contrato sob as penas cabíveis. 

i) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art.30, § 6º da Lei 
8.666/93, da existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
do objeto da licitação, bem como a disponibilidade de veículos mínimos necessários 
para a execução desta licitação; 

j) Comprovação de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) – Portaria 
MTb/SSST nº025 de 29/12/94 e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) – Norma Regulamentadora NR/Portaria nº08 de 08/05/96; 

k) Documento comprobatório que o licitante está registrado no Cadastro Técnico de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do 
IBAMA, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 6938/81 e alterações da Lei 
7804/89. 
 

4.4 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro no 
órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa. 

 a.1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados 

índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula: 

 



                                                 AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:   -----------   = maior ou igual: 1 
                                                 PC 
 
                                            AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = maior ou igual: 1 
                                           PC 
 
                                     AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = maior ou igual a 1 
                                    PC + PELP 
 
                                                      PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = menor ou igual a 0,50 
                                                          AT 

 

a.2) é vedada a substituição do balanço patrimonial por balancete ou balanço provisório, 

podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 

a.3) licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial 

poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital) a Receita Federal do Brasil. 

4.5 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento; 

4.6 Atestado de Visita assinado pelo Secretário Municipal de Agricultura ou Meio Ambiente 

ou por servidor devidamente designado por ele, devendo a visita ser feita por 

responsável pela empresa licitante, em até três (03) dias úteis anteriores ao marcado 

para o recebimento das propostas. 

4.7 Carta de credenciamento outorgando ao preposto ou representante, poderes para 

rubricar propostas, documentação, apresentar reclamações, impugnações, recursos e 

assinar atas, emitida pela própria empresa licitante nos termos  deste edital; 

4.8 Declaração de atendimento ao disposto no Art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal, 
emitida e assinada pelo representante legal da empresa, conforme ANEXO II do presente 
Edital. 
4.9 A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123/2006, deverá apresentar junto ao envelope de habilitação, declaração, 

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

porte. 



4.11 Os documentos acima referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia, devidamente autenticada, por cartório competente ou por servidor da 

Prefeitura Municipal, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax;  

4.12 ) Não serão aceitos documentos via fax, bem como não será aceito, nenhum protocolo 

de entrega em substituição aos documentos anteriormente mencionados;  

4.13 ) Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos nesta 

licitação, estarão inabilitados; 

 
5 - DO ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA: 
5.1. O envelope nº 02 deverá conter as propostas que deverão ser apresentadas 
datilografadas ou digitadas e devidamente assinadas, isentas de emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, conforme ANEXO III, rubricadas e em todas as páginas e assinada 
na útila, pelo representante legal da empresa, constando no mínimo os seguintes tópicos: 
5.1.1. Proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante legal da empresa, mencionando o preço mensal e global para a execução dos 
serviços objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, 
mão-de-obra, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, lucro, inclusive as despesas 
com a destinação dos resíduos ao Município de armazenagem, embasados na Planilha de 
Custos Mensais, quem deve ser parte integrante da proposta; 
5.1.2. Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura; 
5.1.3. Previsão de início dos trabalhos e vigência do contrato: início imediato após a 
assinatura do contrato, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, tendo vigência de 12 meses e possibilidade de renovação por iguais períodos, 
nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
5.1.4. Prazo de Pagamento: o pagamento será mensal em até 20 dias do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços ora licitados e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
juntamente com o relatório mensal dos trabalhos, expedido pela Secretaria Municipal de 
Obras; 
 
6 - DOS PRAZOS E RECURSOS: 
6.1. Os envelopes serão recebidos até às 09 horas do dia 15 de junho de 2015, no Setor 
de Licitações, dia e hora em que os mesmos serão abertos, observados os prazos recursais; 
6.2. Nenhuma proposta será recebida após o dia e hora marcados e nem permitidos 
quaisquer adendos ou modificações; 
6.3. Em todas as fases dos recursos da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 No local, dia e hora previamente designados, serão abertos os envelopes nº 01 – 
Documentação/Habilitação e nº 02 – Proposta, na presença dos licitantes ou seus 
representantes legais, que juntamente com a Comissão de Licitação, rubricarão folha a folha 
os documentos apresentados; 
7.2 Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, na hipótese de todos os licitantes 
estarem presentes e desistirem do direito de interpor recurso (declaração expressa em ata), 
serão abertos os envelopes nº 02, das empresas licitantes habilitadas. 



7.3 Quando a inabilitação da empresa licitante, cujo representante credenciado não 
esteja presente no ato de abertura do envelope nº01, será aberto o prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da presente ata. 
7.4 O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, levando em 
consideração o menor preço avaliado os seguintes critérios: 
7.4.1. A forma de julgamento e classificação será avaliada pelo menor preço global 
apresentado por mês de serviços, conforme objeto do Edital e de acordo com a Lei n.º 
8.666 e alterações da Lei n.º 8.883/94; 
7.4.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
qualquer das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se como tais as que contiverem preços excessivos, face aos preços correntes 
no mercado; 
7.4 Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas não 
serão admitidas retificações.  
7.5 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
8.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006, que tenham se cadastrado como 
tal. 
8.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 
ou superiores a 10% (dez por cento) à propostas de menor valor. 
8.1.2 A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal 
da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 
8.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 
menor valor, poderá apresentar no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior 
àquela considerada , até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 
do certame. 
b) se a empresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.1.1 deste ato 
convocatório, a apresentação da nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” 
deste item; 
c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que 
serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
8.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 
exigências do item 8.2 deste ato convocatório, será declarado vencedor do certame o 
licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
8.4 O disposto nos itens 8.1 à 8.3 , não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
8.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate no sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
9 – DO CONTRATO: 



9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração Municipal convocará a empresa 
vencedora para assinatura do Termo de Contrato, que deverá ser celebrado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da convocação, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666\93; 
9.2 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 IGPM–FGV, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do 
contrato e mais a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
 
9.3 Da execução do Contrato: 
9.3.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
9.3.2. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
9.3.4 A contratada assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e 
de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do Contrato. 
9.3.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos referidos no item 
anterior, não transferem à Contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do Contrato, ou restringir a execução dos serviços. 
9.3.6. Os serviços da contratada serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras. 
9.3.7. A fiscalização terá direito a exigir dispensa de qualquer dos funcionários da 
contratada, cuja conduta seja considerada prejudicial ao bom andamento dos trabalhos, 
sendo que deverá ser atendida no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após. 
9.3.8 É absolutamente vedado, por parte do pessoal da Contratada, a execução de serviços 
que não sejam objeto do presente Edital. 
 
9.4. Da inexecução e da rescisão do Contrato: 
9.4.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei. 
9.4.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações  e prazos; 
b - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c - a lentidão no seu cumprimento, nos prazos estipulados, sem justificativas prévias; 
d - a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da 
empresa licitante ou de seus sócios diretores; 
e - a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
f-  a alteração social  ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a  juízo 
da contratante, prejudique a execução do contrato; 
g - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam 
a insolvência da Contratada. 
h - razões de interesse do serviço público. 
 
10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 As despesas oriundas do presente Edital serão cobertas com as seguintes dotações 
orçamentárias: 18.541.0063.2032 – Meio Ambiente. (3.3.90.39.00 – outros serviços de 
terceiros – PJ) 



 
11 - DAS PENALIDADES: 
1. Em caso de descumprimento de qualquer dos requisitos do presente edital, no que se 
refere ao objeto da licitação, de acordo com a proposta vencedora, a parte estará sujeita ao 
pagamento de uma multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, em favor da Contratante, sem prejuízo das demais consequências contratuais e 
legais de ordem pública decorrentes de tal descumprimento. 
2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 
I - advertência (prazo de cinco dias para regularizar); 
II - multa, na forma prevista no item anterior do Edital; 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com órgão 
ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12 - DOS PREÇOS E PAGAMENTOS: 
1. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de 
obra especializada, leis sociais e trabalhistas, administração, lucros, equipamentos e 
ferramentas, transporte de materiais coletados e de pessoal e qualquer outra despesa não 
especificada neste Edital; 
2. O pagamento será mensal até 20 dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços 
ora licitados e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  
3. A empresa contratada deverá apresentar relatórios mensais, juntamente com a nota 
fiscal, contendo a quantidade de resíduos recolhido no mês (em toneladas), quantidade 
reciclada, constando dados de geração, tanto do lixo orgânico, quanto do inorgânico, bem 
como comprovante de destinação mensal dos resíduos (rejeito), em aterro sanitário 
devidamente licenciamento pela FEPAM 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1. A Administração Municipal reserva-se o direito de adquirir toda a licitação, parte dela, ou 
revogá-la de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n.º 8.666/93 e alterações da Lei 
n.º 8.883/94. 
2. O Edital e informações poderão ser obtidos no Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
de Fazenda Vilanova, pelo telefone (051) 3609-2106 ou pelo endereço eletrônico 
compras@fazendavilanova.rs.gov ou no site www.fazendavilanova.rs.gov.br.  
3. Fica eleito o foro da Comarca de Estrela/RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas 
decorrentes da presente licitação, com renúncia de outro, ainda que mais privilegiado. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE  

FAZENDA VILANOVA-RS, em 25 de maio de 2015. 
 
 

PEDRO ANTONIO 
DORNELLES 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 

Em: ....../......./2015 
 

mailto:compras@fazendavilanova.rs.gov
http://www.fazendavilanova.rs.gov.br/


ANEXO II 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 

 
À 
Comissão Municipal de Licitações 
Fazenda Vilanova – RS 
 
Ref.: Edital ....................... n.º ........ 
 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins que atendemos o disposto no inciso 
XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, bem como o inciso V, do Art. 27º, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, não 
empregando menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tão 
pouco empregando menores de dezesseis anos. 

 
 

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

............................................................. 
Representante legal da empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 

À 
Comissão Municipal de Licitações 
Fazenda Vilanova – RS 
Ref.: Edital de ................................... 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 
Apresentamos nossa proposta financeira para proceder na coleta convencional, coleta 
seletiva, triagem, transbordo, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares e 
comerciais produzidos nas zonas urbana e rural do Município de Fazenda Vilanova – RS, 
conforme itens a seguir, declarando, desde já, estarmos cientes e de acordo com as 
condições do Edital Tomada de Preços, conforme segue: 

Itens Especificações Valor Mensal 

01 1.1.1-Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais produzidos na zona urbana e zona rural do 
município de Fazenda Vilanova. 

R$ 

02 1.1.2 – Coleta seletiva, de resíduos domiciliares produzidos na 
zona urbana e zona rural do município de Fazenda Vilanova. 

R$ 

03 1.1.3 - A licitante vencedora deverá realizar triagem dos 
resíduos, em local devidamente licenciado pela FEPAM. 

R$ 

04 1.1.4 - A licitante vencedora deverá realizar transbordo dos 
resíduos, em local devidamente licenciado pela FEPAM. 

R$ 

05 1.1.5 – A licitante vencedora deverá realizar transporte dos 
resíduos, com veículos devidamente habilitados para a 
realização do transporte ate a Destinação Final dos Resíduos. 

R$ 

06 1.1.6 – Destinação final dos resíduos (rejeitos) em local 
devidamente licenciado pela FEPAM.  

R$ 

 
1. Valor total mensal da prestação dos serviços: R$.................. (valor por extenso); 
 
2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura; 
 
3. Previsão de início e vigência do contrato: início imediato após a assinatura do contrato, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal, tendo vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período; 
 
4. Condições de Pagamento: o pagamento será realizado em até 20 dias do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços ora licitados e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
  
5. Representante legal da empresa: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do 
CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial. 
 

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

Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 



 
 
 

ANEXO IV 
 MINUTA DE CONTRATO 

 
Por este instrumento contratual, de um lado como CONTRATANTE, o 

MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 
.............., neste ato representado por seu Prefeito Municipal ................................., nacionalidade, 
estado civil, portador da cédula de identidade n.º ........................., CPF n.º ......................, residente e 
domiciliado nesta cidade, ora em diante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado como 
CONTRATADA a empresa ............................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n.º ............................., com sede ............................, n.º ........., Bairro ....................., Município 
de ........................../........, neste ato representado por ............................, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador(a) da cédula de identidade n.º ...................., do CPF n.º ......................, residente e 
domiciliado na Rua .............................., nº ........., Município de ..................../........, ora em diante 
denominada de CONTRATADA, firmam o presente pacto contratual entre si, convencionando as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constituem objeto dessa licitação a contratação de empresa para 
prestar serviços para coleta convencional, coleta seletiva, triagem, transbordo, 
transporte e destino final dos resíduos sólidos domésticos produzidos na zona 
urbana e zona rural do município de Fazenda Vilanova – RS, numa quantidade mínima 
aproximada de 60 (sessenta) toneladas/mês, contemplando os seguintes serviços:  
 
1.1.1 – Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos na 
zona urbana e zona rural do município de Fazenda Vilanova – RS.  
1.1.2 – Coleta seletiva, de resíduos domiciliares e comerciais produzidos na zona urbana e 
zona rural do município de Fazenda Vilanova – RS.  
1.1.3 – A licitante vencedora deverá realizar triagem dos resíduos. A área deverá ter, no 
mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, vigente na data da apresentação das 
propostas, e estar em nome da licitante;  
1.1.4 – A licitante vencedora deverá realizar transbordo dos resíduos. A área deverá ter, no 
mínimo, Licença de Instalação emitida pela FEPAM, vigente na data da apresentação das 
propostas;  
1.1.5 – A licitante vencedora deverá realizar transporte dos resíduos, com veículos 
devidamente habilitados para a realização do transporte ate a Destinação Final dos 
Resíduos;  
1.1.6 – Destinação final dos resíduos (rejeitos) em local devidamente licenciado pela 
FEPAM.  
1.1.7 – A subcontratação, transferência ou cessão do objeto ora licitado deverá ser 
previamente comunicada ao Município, que poderá exercer o direito de veto. 

 
 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
4.5 Dos locais, da quilometragem dos dias de recolhimento. 
2.1.1 As rotas e dias de recolhimento serão aqueles constantes do Anexo 01, com 
quilometragem aproximada de 900 km por mês e quantidade aproximada de 60 toneladas 
por mês. 
e) A coleta na área rural deverá ocorrer uma vez por semana, ou seja, impreterivelmente 

nas quintas-feiras em todas as localidades do Município de Fazenda Vilanova, devendo 
ser realizada no período diurno: 



Nas localidades de Arroio do Pau, Santana, Conceição, Nova Westafália, Glória, Posses, 
Via Láctea, Concórdia, Três Irmãos. Conforme mapa constante no Anexo I. 
Nas localidades de Matutu, Colônia Cardoso, Fazenda Juliana, Boa Vista, Alto Pinheiral 
e Granja Faria. Conforme mapa constante no Anexo I. 
OBS: Perfazendo um total de 600 km por mês. 

f) A coleta da área urbana deverá ocorrer duas vezes por semana, ou seja 
impreterivelmente nas terças e sextas-feiras em todo o perímetro urbano conforme mapa 
constante no Anexo I, devendo ser realizada no período diurno:  

g) A coleta seletiva deverá ocorrer uma vez por semana na quinta-feira em todo o 
perímetro urbano de Fazenda Vilanova, devendo ser realizada no período diurno:. 

h)  Das exceções: a coleta especial de resíduos (lixo industrial, hospitalar, entulhos e 
correlatos) não faz parte integrante do presente Edital. 

 
1.2.2 Da quantidade Recolhida 
1.2.2.1 Atualmente são recolhidas, em média, até 60 (sessenta) toneladas por mês de 
resíduos orgânicos e inorgânicos no Município de Fazenda Vilanova/RS; 
 
1.2.3 Do transporte e destino dos resíduos coletados 
1.2.3.1 Todos os resíduos coletados na coleta convencional deverão ser enviados para 
centro de transbordo licenciado pela FEPAM, com veículos devidamente habilitados para a 
realização do transporte. A empresa é responsável pelo adequado armazenamento dos 
resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte para o destino final. 
 
1.2.3.2 Todos os resíduos coletados na coleta seletiva deverão ser enviados para o centro 
de transbordo licenciado pela FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes), com 
veículos devidamente habilitados para a realização do transporte. A empresa é responsável 
pelo adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte 
para o destino final. 
 
1.2.3.3 Todos os resíduos coletados deverão ser transportados até o centro de transbordo 
onde deverá ser executada a triagem e após armazenamento em local licenciado pela 
FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes). . A empresa é responsável pelo 
adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando o transporte para 
o destino final. 
 
1.2.3.4 Todos os resíduos armazenados no centro de transbordo deverão ser transportados 
até aterro sanitário licenciado pela FEPAM (e/ou outros órgão ambientais competentes), 
com veículos devidamente habilitados para a realização do transporte. A empresa é 
responsável pelo adequado armazenamento dos resíduos enquanto estiverem aguardando 
o transporte para o destino final. 
 
1.2.4 Da população 
1.2.4.1 O Município de Fazenda Vilanova/RS possui uma população de aproximadamente 
4048 (quatro mil e quarenta e oito) habitantes. 
 
1.3 Das Condições dos Veículos e Funcionários 
1.3.1 Dos Veículos utilizados 
 
1.3.1.1 Para executar os trabalhos ora licitados deverá ser utilizado, no mínimo, 01 (um) 
caminhão caixa baú, com capacidade mínima para carregar 30m³ (trinta metros cúbicos) de 



material, contendo no mínimo, um motorista e dois garis devidamente treinados e habilitados 
para a função, ano de fabricação não inferior a 2009 e mais um caminhão de reserva;  
- 01 (um) veículo caminhão caçamba com capacidade de transportar containers, com ano de 
fabricação não inferior a 2009, com capacidade mínima de 40 toneladas, com 01 (um) 
equipamento container para Roll on Off, com capacidade mínima para 40 m³, contendo no 
mínimo um motorista devidamente treinado e habilitado para a função e mais um caminhão 
e equipamento de reserva; 
01 (um) caminhão coletor/compactador com capacidade mínima para 15m³, ano de 
fabricação não inferior a 2009, contendo no mínimo, um motorista e dois garis devidamente 
treinados e habilitados para a função e mais um veículo e mais um caminhão de reserva. 
 
 
1.3.2 Da identificação dos veículos 
1.3.2.1 Os veículos utilizados para execução dos serviços de coleta convencional, ora 
licitados deverão conter identificação própria da empresa vencedora, em forma de emblema, 
e identificação do tipo de coleta a ser realizado. 
1.3.2.2 Os veículos utilizados para execução dos serviços de coleta seletiva, ora licitados 
deverão conter identificação própria da empresa vencedora, em forma de emblema do tipo 
coleta a ser realizado. 
 
1.3.3 Da permanência dos veículos 
1.3.3.1 Durante o período contratual, a empresa vencedora do presente certame licitatório, 
deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a permanência 
de veículos na via pública, quando não estiverem em serviço. 
 
1.3.4 Das condições dos veículos e funcionários 
1.3.4.1 Os caminhões deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente 
licenciados junto ao DETRAN/RS, correndo por conta da empresa contratada todas as 
despesas referentes ao licenciamento, bem como aquelas resultantes da manutenção, 
combustível, pneus, peças, impostos, seguro, pagamento dos motoristas e coletores (garis), 
com os respectivos encargos sociais e outros similares. A empresa vencedora deverá ser 
proprietária dos veículos ou ter a disponibilidade dos mesmos, correspondendo às 
características exigidas no item 1.3.1 subitem 1.3.1.1 do presente edital. 
 
1.3.5 Dos uniformes 
1.3.5.1 Os funcionários responsáveis pela coleta (garis) deverão apresentar-se 
uniformizados e asseados com blusas fechadas e calças compridas, com calçados 
padronizados, luvas (durante os trabalhos de coleta) e capas protetoras em dias de chuva, 
além de outros eventuais, tais como: colete refletor, capacetes, máscaras de ar, conforme 
normas de segurança do trabalho vigentes. 
 
1.3.6 Da substituição dos caminhões 
1.3.6.1 A empresa vencedora da presente licitação ficará responsável pela substituição do 
caminhão, toda vez que o mesmo apresentar algum problema de ordem mecânica. A 
empresa licitante deverá possuir caminhão reserva, pois não será permitido o atraso ou a 
interrupção dos trabalhos. 
1.3.6.2 Não será permitido o consórcio de empresas para prestação dos serviços ora 
licitados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de execução 
indireta, empreita por preço global. 



 
CLÁUSULA TERCEIRA: O Município pagará ao Contratado, em contrapartida aos serviços 
prestados, em moeda nacional corrente, o valor líquido e certo de R$.......... (.............) 
mensais, totalizando o valor constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo 
CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do 
presente objeto.  
O preço inclui todas as despesas de custos diretos e/ou indiretos, tais como: transporte, 
encargos salariais, trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais e fiscais, pessoal, 
alimentação e estadia. 
A empresa contratada deverá apresentar relatórios mensais, juntamente com a nota fiscal, 
contendo a quantidade de resíduos recolhido no mês (em toneladas), quantidade reciclada, 
constando dados de geração, tanto do lixo orgânico, quanto do inorgânico, bem como 
comprovante de destinação mensal dos resíduos (rejeito), em aterro sanitário devidamente 
licenciamento pela FEPAM. 
 
CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes deste contrato correrão a conta do 
seguinte Recurso Financeiro: 
06- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02-Meio Ambiente 
18.541.0063.2032- Gestão Ambiental 
3.390.39.00000000 – Outros Serviços de Terceiro - PJ 
 
CLÁUSULA QUINTA: Os valores do presente contrato serão fixos e não sofrerão qualquer 
tipo de reajustamento, podendo sofrer alteração em caso de prorrogação de contrato, 
aplicando-se a variação do IGPM/FGV. 
 
CLÁUSULA SEXTA: O Município efetuará o pagamento em até 20 dias do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços. A contratada deverá emitir e apresentar a Nota 
Fiscal/Fatura, na qual constem discriminadamente os serviços executados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os valores do presente contrato não pagos nas datas aprazadas, 
deverão ser corrigidos desde então até o efetivo pagamento, respeitada a periocidade diária 
do Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM/FGV, pró-rata/dia. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O presente pacto contratual firmado entre as partes supra 
qualificadas, terá sua vigência até ......., contados a partir da data de assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, com amparo nas disposições do artigo 57, inciso II da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações, com reajuste anual pelo valor do IGPM. 
A prestação dos serviços deverá ter início no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da 
assinatura do contrato e serão executados de acordo com o Edital, a proposta vencedora da 
licitação e as Cláusulas deste instrumento. 
 
CLÁUSULA NONA: Em caso de descumprimento de quaisquer uma das cláusulas 
contratuais, a parte incorrerá no pagamento de uma multa contratual no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do contrato (por mês), em favor da Contratante, sem 
prejuízo das demais consequências legais decorrentes do descumprimento do mesmo. Pela 
inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao Contratado as seguintes sanções: I - advertência (prazo de cinco dias para 
regularizar); II - multa, na forma prevista no item anterior do Contrato; III - suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade 
promotora da licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; IV - declaração de 



inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A contratada é responsável pelos danos causados 
diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A contratada assume inteira e expressa responsabilidade 
pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos 
previdenciários, fiscais, trabalhistas quanto aos seus empregados e comerciais resultantes 
da execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos 
dispositivos referentes à higiene pública, informando a fiscalização das infrações dos casos 
de descargas irregulares de resíduos e/ou quaisquer outros atos que venham a prejudicar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: : A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à 
quantidade e particularidade, a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitarem a 
aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. A 
fiscalização dos serviços prestados pela Contratada ficará a cargo do Departamento de 
Meio Ambiente através do servidor ....................................... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A fiscalização terá direito a exigir dispensa de qualquer dos 
funcionários da contratada, cuja conduta seja considerada prejudicial ao bom andamento 
dos trabalhos, sendo que deverá ser atendida no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: A inadimplência da Contratada com referência aos encargos 
citados na Cláusula Décima Quarta não transfere à Contratante a responsabilidade de seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, ou restringir a execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: : A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei. Constituem motivos para 
a rescisão do contrato: a - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; b - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; c - a 
lentidão no seu cumprimento, sem justificativa prévia; d - a decretação de falência, o pedido 
de concordata ou a instauração de insolvência civil da empresa  licitante ou de seus sócios 
diretores; e - a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; f -  a alteração social  
ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a  juízo da contratante, 
prejudique a execução do contrato; g - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem 
suficiente provisão, que caracterizam a insolvência da Contratada; h -  razões de interesse 
do serviço público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato fica sob todas as formas vinculado ao 
Edital de Licitação ............... 



  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As despesas oriundas da execução do presente Contrato 
serão cobertas com as seguintes dotações orçamentárias: 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Nos casos omissos ou não previstos no presente contrato, serão 
observadas as disposições legais da Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A contratada é obrigada a manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A contratante poderá dar por rescindido este contrato 
de forma administrativa, independentemente de interpelação judicial nos seguintes casos: 
razões de interesse público a juízo da contratante, concordata, falência ou insolvência da 
contratada, na forma da lei, e, falta de cumprimento de cláusulas estabelecidas neste 
contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA Para dirimir qualquer questão relativa ao presente 
contrato, as partes contratantes elegem desde já o Foro da Comarca de Estrela. 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e 
conhecimento tiveram.  
 

Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova, ....... de .............................. de 2015.   
 
                                                                
               Prefeito Municipal                                  Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
CPF                                                                        CPF            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

A coleta de resíduos sólidos urbanos em Fazenda Vilanova segue o seguinte 
cronograma: 

 
 

- Coleta da área rural: Uma vez por semana (quinta-feira) em todas as localidades rurais do 
Município – aproximadamente 150KM por semana – Total mês 600KM. 
 
- Coleta da área urbana: Orgânico e rejeito – duas vezes por semana (terças e sextas-feiras) 
em todas as ruas da área urbana- aproximadamente 50 km por semana – Total de 180 km. 
 
- Lixo Seco – uma vez por semana (quinta-feira) em todas as ruas da área urbana – 20km 
por semana – Total mês 80km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO V 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
A Empresa________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________, credencia o(a)Sr.(a)______________________________ 
CPF__________________________ RG_________________________ conferindo-lhe 
todos os poderes necessários a prática de quaisquer atos relacionados a Concorrência 
Nº_____________, assim como os específicos para rubricar a documentação e as 
propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.  
 
 
 
 
 

Fazenda Vilnova, ________de________de 2015.  
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Carimbo e Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


