
EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 

 
A Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul - RS, mediante o Pregoeiro e sua equipe de 

apoio designada pela Portaria n° 001/2020, TORNA PÚBLICO que no dia 12 de março de 
2020, às 10:00 horas, na Sala do Setor de Licitações, serão recebidos os envelopes de 
propostas e documentação para a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do 
TIPO MENOR PREÇO, para contratar serviços de recolhimento e transporte de lixo domiciliar 
urbano no centro e bairros da cidade e nas sedes urbanas dos distritos de Xadrez e de 
Igrejinha e em parte de áreas rurais do Município de Coqueiros do Sul/RS conforme 
especificado no termo de referência. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 
de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais nº 001/2009 e 034/2016, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e condições previstas no Edital e seus 
anexos, mediante as seguintes condições: 

 
 
1 - DO OBJETO: 

  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para realizar o 
recolhimento e transporte do lixo domiciliar urbano no centro e bairros da cidade e nas sedes 
urbanas dos distritos de Xadrez e Igrejinha e em partes rurais do Município de Coqueiros do 
Sul/RS, efetuar o transporte do mesmo até a usina de reciclagem e destino final localizada no 
Município de Palmeira das Missões - RS. O recolhimento será efetuado nos seguintes bairros, 
distritos e dias da semana, conforme segue: 
 
Item Localidade Km estimada por 

dia de coleta 
Frequência/dia da semana 

a ser feita a coleta 

1 Perímetro Urbano (centro e bairros) cidade de Coqueiros 
do Sul, via distrito industrial, comunidade de Atti Assu, 
distrito de Xadrez, Baixada da Amizade até a divisa com 
o Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 

32,08 km conforme 
mapa anexo. 
 
 

1 (uma) vez por semana, 
nas sextas-feiras no turno da 
manhã. 

2 Perímetro Urbano do Distrito de Igrejinha via cemitério, 
entreposto Cotrijal, estrada geral Colônia Rabelo, Serra 
do Ponto, Rio Bonito/Igrejinha, estrada geral Linha 
Tavares e estrada geral Ponte Nova até o Rio Turvo 
divisa com o Município Sarandi/RS.  

39,72 km conforme 
mata anexo. 
 

1 (uma) vez por semana, 
nas terças-feiras no turno da 
manhã 

 
  O recolhimento do lixo deverá ser efetuado em todos os pontos coletores existentes ou 
a serem instalados em todas as ruas e logradouros públicos, deverá ser realizado na forma, 
nos roteiros, nos dias e locais de acordo com as descrições contidas no Anexo I – Termo de 
Referência (Roteiro), que é parte integrante desta licitação. 
 
Observação 1: O roteiro deverá ser obedecido rigorosamente, e o lixo recolhido na sua 
totalidade, deverá ser destinado a usina de reciclagem e destino final localizada no Município 
de Palmeira das Missões/RS. 
 
Observação 2: Estão excluídos do objeto acima descrito a coleta dos seguintes itens: pneus e 
derivados, lâmpadas, pilhas, baterias, couros, televisores e computadores, filtros, lodos de 
posto de combustíveis, gesso, produtos hospitalares e de laboratórios, pelo motivo do não 



recebimento pela usina de reciclagem e destino final localizada no Município de Palmeira das 
Missões – RS. 
 
  1.1. Os licitantes deverão vistoriar os locais, pontos de coleta e itinerários a serem 
efetuados e fornecerem declaração de pleno conhecimento dos locais e de suas condições, 
assinado pelo representante legal da empresa licitante. 
 
  1.2. A vistoria dos locais da execução dos serviços deverá ser realizada pelo 
representante legal da empresa entre às 09h00min do dia 02/03/2020 até 10/03/2020, com o 
servidor, designado pelo Município de Coqueiros do Sul/RS, que fornecerá o atestado de visita, 
assinado por representante do Município de Coqueiros do Sul/RS. O Agendamento deverá se 
dar pelo telefone (54) 3615-2149 com o servidor Norton Eduardo Baum. 
 

1.3. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

09 Secretaria do Meio Ambiente 
0902.15.452.0303.2123 Coleta de Lixo 

3390.39.00.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
  

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as 

exigências estabelecidas neste Edital, e: 
 2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 

Pública em todas as esferas; 
 2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
2.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa. 
 
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1 Os interessados, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, para a 

realização desta licitação, deverão entregar 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: 
 
À Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul 
Processo Licitatório N° 014/2020 
Pregão Presencial N° 013/2020  
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente 

À Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul  
Processo Licitatório N° 014/2020 
Pregão Presencial N° 013/2020 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente 

 
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, e 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 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 de todas as 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. 
 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 ou outro 
documento conforme item 4.3. 
 4.4.1. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, 
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. 
 4.5. - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 à 7.18, deste 
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 4.5.1. – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 
até o limite de 4.800.000,00(quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela 
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 
7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. – No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes 

e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 
os envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação 
(Envelope nº 2). 



 5.2. – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceito a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3. - O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão:  
a) comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme ANEXO II. 
5.4. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório e para cada 

etapa será elaborada uma ata de disputa. 
 
6 - PROPOSTA DE PREÇO: 
6.1 A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 

em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, obedecendo o modelo de proposta e termo de referencia do Anexo I deste edital, e 
deverá conter: 

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

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do licitante, 
devendo ser redigida numa única folha: 

b.1) de que a proposta vigorará pelo prazo 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. 

c) apresentar planilha de demonstrativo de gastos, despesas e custos (modelo 
constante do Anexo I) juntamente com a proposta, onde deverão estas incluídos os custos com 
material, mão de obra, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento, etc. 

6.2. Os serviços deverão ser prestados na forma descrita no presente edital, no item 
“objeto”. 

6.3. O preço deve ser indicado pelo valor global, líquido em moeda corrente nacional. 
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 ou terceiros, 
que correrão por conta do licitante vencedor. 

6.3.1. Juntamente na proposta de preços, o licitante deverá firmar declaração nos 
termos do anexo VI deste Edital. 

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

6.5 A proposta será pelo menor preço por item apurado após a etapa dos lances e de 
acordo com as especificações dos serviços. 

 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. 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. 

 



Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o valor do item 
apurado após cada lance. 

 
7.1.1. O julgamento das propostas se processará pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.2. 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. 

7.3. 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. 

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

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.6.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a 

utilização de aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a 
celeridade do processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

7.8. 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. 

7.9. 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. 

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

7.11. 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. 

7.12. 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.  

7.13. 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 5; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do 



desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno 
porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.5. e 4.5.1, deste edital. 

7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

7.16. 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 será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 
proposta, inferior aquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, 
a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer 
as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que 
a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa que atenderem ao item 4.5 e 4.5.1. deste edital. 

7.19. 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. 

7.20. 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. 

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

 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 
8.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, 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.  

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

 
OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro 

(elencados abaixo) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 
órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 
inabilitação: 



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

 
8.4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.4.1.1. Pessoa 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; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

 
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL 
8.4.2.1. Pessoa Jurídica 
a) Certidão de Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias 

Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da 

licitante; 
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) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública deste 
Pregão, se outro prazo não constar no documento; 

f) 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. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a Justiça do Trabalho. 
 
8.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Declaração da empresa informando, que a mesma possui no mínimo 01 (um) veículo, 

tipo caminhão caçamba basculante, com rede de proteção para transporte da carga, com 
capacidade mínima (volume) de carga de 10m³ (dez metros cúbicos) e/ou um caminhão 
equipado caçamba compactadora de resíduos (lixo), com capacidade mínima de 8m³ (oito 
metros cúbicos) de resíduos compactados; 

b) Certificado de registro de Licenciamento do Veículo (CRLV), ou, DUT preenchido 
com firma devidamente reconhecida do vendedor e comprador, em nome da empresa ou do 
proprietário, ou, comprovante de disponibilidade dos mesmos pelo prazo mínimo de 01 (um) 
ano, documento este registrado em cartório, a contar da data de abertura do presente edital; 
  c) Declaração de a empresa possuir recursos humanos no mínimo 01 (um) motorista e 
no mínimo 02 (dois) funcionários para recolhimento do lixo e materiais para o cumprimento do 
objeto ora licitado; 
 d) Licenciamento de Operação do Serviço de Coleta manual e mecanizada, Transporte 
de Resíduos Sólidos Urbanos Residenciais e Comerciais e/ou Declaração que os serviços ora 



licitados estão isentos do licenciamento ambiental. Esta comprovação poderá ser realizada por 
documento fornecido pelo por órgão ambiental competente; 
  e) Indicação do profissional engenheiro responsável técnico pelos serviços de coleta e 
transporte dos resíduos, com a certidão atualizada de registro do profissional no CREA, com 
prazo de validade em vigor. Além da certidão atualizada de registro do profissional no CREA, 
deverá ser comprovado o vínculo do profissional com a licitante sendo da seguinte forma: em 
se tratando de sócios através do contrato social, em se tratando de funcionário através de 
cópia da CTPS ou ainda, por meio de contrato de prestação de serviços firmado entre a 
empresa licitante e o profissional; 
  f) Declaração de pleno conhecimento dos locais, pontos de coleta e de suas condições, 
conforme, Anexo VI ‘Atestado de Visita’, emitido e assinado pelo responsável do Município de 
Coqueiros do Sul/RS; 
 g) Alvará de Licença Municipal para coleta e transporte de lixo urbano; 
  

8.4.4. 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 Coqueiros do Sul, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, 
ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua 
verificação. 

 
9 - DA ADJUDICAÇÃO: 
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
9.2. 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. 

9.3. 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 corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 
recurso. 



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

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

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

 
11 – DOS PRAZOS: 
11.1. O presente objeto deverá ser executado na forma proposta ao longo de toda a 

contratação. 
11.2. Verificada a não-conformidade dos serviços, o licitante vencedor deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital. 

11.3. O prazo de contratação será pelo período de 12 (doze) meses podendo ser 
renovado por períodos sucessivos até completar 60 (sessenta) meses, em conformidade com o 
disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.4. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e 
forma a que alude o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
12 - DO PAGAMENTO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO:  
12.1. O pagamento será efetuado sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação de fatura correspondente 
aos serviços prestados. 

12.2.  Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração 
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado; 

12.3. Havendo renovação contratual será feito correção pelo IGPM dos últimos doze 
meses.  No ato de renovação contratual, verificado a ocorrência de repactuação dos preços 
anterior a renovação será deduzido o percentual já concedido. 

12.4. O valor contratual será reajustado anualmente, pela variação do IGPM (índices 
Gerais de Preços Médios), a contar da data da apresentação da proposta até o mês da 
prestação dos serviços, sendo que o primeiro período de reajustamento deverá adequado ao 
mês civil, se for o caso. 

 
13 – DAS PENALIDADES: 

  13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão 
como de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
a) deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exigida no 
certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 
e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 



c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do 
último lance ofertado; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
  13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
  13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

 
14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
14.1 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; 

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

 14.3 Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de 
manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de 
interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

 14.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de 
recurso; 

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

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

 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 
Coqueiros do Sul, no Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida Presidente 
Vargas, nº 315, ou pelo telefone 54.3615-2149, no horário de expediente, preferencialmente, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 



15.2. 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. 

15.3. 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. 

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

15.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

15.6. 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 Coqueiros do Sul, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.8. 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). 

15.9. São anexos deste Edital: 
ANEXO I - MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA/PROPOSTA DE 

PREÇOS/PLANILHA DE CUSTOS  
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MENORES 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA 
 
15.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho 

RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Coqueiros do Sul RS, em 26 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 



ANEXO I 
 

EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 
 

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA/PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Termo de Referência 
(Roteiro e mapa) 

 
APRESENTAÇÃO: 

Estima-se que a produção de resíduos sólidos urbanos ano de 2020 será de 15 a 18 
toneladas/mês, considerando-se a média histórica dos últimos 5 (cinco) meses de 2019, tendo 
algumas variações mais significativas nos meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro de 
cada ano. 

 
Com o objetivo de qualificar as ações de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos 

do Município de Coqueiros do Sul, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Inspetoria 
Veterinária juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Viação e 
Trânsito estabelece as diretrizes para a prestação dos serviços por meio deste Termo de 
Referência. 
 
JUSTIFICATIVA: 

O serviço de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é e competência dos 
municípios, disposto na Constituição Federal, Art. 30, inciso V, bem como na Lei Federal nº 
12.305/2010, Art. 10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Art. 26 desta lei 
define, ainda, que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços. 

 
Sendo assim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Inspetoria Veterinária 

juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Viação e Trânsito, opta 
por terceirizar a operacionalidade do serviço de resíduos sólidos urbanos, por meio de 
processo licitatório, regido pela legislação federal, Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, tendo 
em vista, principalmente, a dificuldade em prestar o serviço por falta de mão de obra, máquinas 
e equipamentos adequados a prática de tais serviços. 

 
Visando a melhoria na coleta do lixo no perímetro urbano e rural, e a necessidade de 

atender de forma eficaz e organizada a população, buscando assim suprir as necessidades 
logísticas de modo que venha atender com qualidade as demandas, trazendo com isso 
benefícios para toda a população de forma ambientalmente correta. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 Este procedimento licitatório, tem por objeto a Prestação de serviços de recolhimento e 
transporte do lixo domiciliar e comercial urbanos e do perímetro rural, indicados do Município 
de Coqueiros do Sul para um aterro sanitário devidamente licenciado por Órgão Ambiental, 



localizada no Município de Palmeira das Missões – RS, percorrendo aproximadamente 
1.528,04km (um mil quinhentos e vinte oito quilômetros virgula quatro metros)/mês de trajeto de 
recolhimento e transporte. 

 
Roteiro, quilometragem e frequência a ser realizada para coleta/recolhimento e transporte 

de lixo domiciliar e comercial, sendo que nas comunidades do interior deverá ser coletado 
desde a localidade até a sede do Município. 
 
Item Localidade Km estimada por dia de coleta Frequência 

1 Perímetro Urbano (centro e bairros) cidade de 
Coqueiros do Sul, via distrito industrial, 
comunidade de Atti Assu, distrito de Xadrez, 
Baixada da Amizade até a divisa com o Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 

32,08 km conforme mapa 
anexo. 
 
 

1 (uma) vez por semana 
nas sextas feiras 

2 Perímetro Urbano do Distrito de Igrejinha via 
cemitério, entreposto Cotrijal, estrada geral 
Colônia Rabelo, Serra do Ponto, Rio 
Bonito/Igrejinha, estrada geral Linha Tavares e 
estrada geral Ponte Nova até o Rio Turvo divisa 
com o Município Sarandi/RS.  

39,72 km conforme mata anexo. 
 

1 (uma) vez por semana 
nas terças feiras 

 
1) Perímetro Urbano da Sede do Município, distrito de Xadrez e área rural (Comunidade 
de Atti Assú): Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares 
serão executados uma vez por semana no turno da manhã nas sextas-feiras, das 07h00min às 
13h00min.  
Ficam caracterizadas como perímetro urbano as ruas: Avenida Presidente Vargas, Ruas 
Alberto Pasqualini, Alberto Rott, Carlos Sterich, Duque de Caxias, Estrada Coqueiros/Igrejinha, 
Guilherme Deiters, Helmth Schmitt, Hugo Kochenborger, Pedro Reinheimer, Pedro Weber, 
Sete de Setembro, Theobaldo Hommerding, Felipe Wandscheer, Lauro Helmuth, Viebrantz, 
Leopoldo Pilger e Levinus Lamb; - Perímetro Urbano do distrito de Xadrez: Ficam 
caracterizadas como perímetro urbano as ruas: Albino Dillenburg, Daniel Speeht, Godiva 
Tubino Guerra e João Arnhold;  - Área Rural do Município (Comunidade de Atti Assu): 
Trajeto compreendido do final da sede urbana do Município via estrada geral em direção ao 
distrito Industrial, sede da comunidade de Travessão Coqueiros, sede da comunidade de Atti 
Assu até chegar na sede urbana do distrito de Xadrez, de lá retornando via estrada Faixa Anoni 
até a sede do Município, e realizando a coleta na comunidade Baixada da Amizade até a divisa 
com o Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS.  
 
2) Perímetro Urbano do distrito de Igrejinha e área rural (Comunidades de Colônia 
Rabelo, Rio Bonito e Serra do Pontão): Os serviços de coleta e transporte de resíduos 
sólidos urbanos domiciliares serão executados uma vez por semana no turno da manhã nas 
terças-feiras, das 07h30min às 13h00min. 
Ficam caracterizadas como perímetro urbano as ruas: Adelino Câmara, Aloysio Felipe Weber, 
Alvaro Machado, Augusto Noetzold, Carlos Scheffler, Guilherme Sudbrack, Henrique 
Beckmann, João Reginaldo de Souza, Pedro Tavares, Teophilo Buchli e Theobaldo Kampf;  -
Área Rural do Município (Comunidades Colônia Rabelo de Rio Bonito, Serra do Pontão): 
Trajeto compreendido do final da sede urbana do distrito de Igrejinha via estrada geral em 
direção ao entreposto da Cotrijal, sede das comunidades de  Colônia Rabelo, Serra do Pontão 
até chegar na sede urbana do distrito de Igrejinha e dali deslocando via estrada geral passando 



pela sede das Comunidades de Linha Tavares e Ponte Nova até chegar no Rio Turvo divisa 
com o Município de Sarandi/RS. 
 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

a) A coleta regular de resíduos urbanos domiciliares e será executada durante todos os 
meses do ano através de no mínimo 01 (um) veículo, tipo caminhão caçamba basculante, com 
rede de proteção para transporte da carga, com capacidade mínima (volume) de carga de 10m³ 
(dez metros cúbicos) e/ou um caminhão equipado caçamba compactadora de resíduos (lixo), 
com capacidade mínima de 8m³ (oito metros cúbicos) de resíduos compactados, sendo que a 
fabricação dos veículos não deverá ser superior a 15 (quinze) anos;  

 
b) A periodicidade da coleta na sede urbano do município e dos distritos, bem como nas 

comunidades do perímetro rural, deverá seguir os roteiros, horários e dias da semana definidos 
no item (Especificação do Objeto subitens 1 e 2), devendo ser recolhido todos os resíduos 
sólidos urbanos, domiciliares e comerciais, deste que devidamente acondicionados em 
recipientes, com volume de até 100 (cem) litros cada; 

 
c) Não estão compreendidas na conceituação de resíduos sólidos urbanos domiciliares 

e comerciais, para efeito de coleta obrigatória, entulho de obras públicas ou particulares, terra, 
areia, resíduos de mudança de domicílio ou reformas em estabelecimentos comerciais, 
colchões e mobiliários e resíduos de serviços de saúde. 

 
d) A coleta de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais deverá ser executada 

em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, ou que venham a ser abertas durante 
a vigência do contrato; 

 
e) Quando o volume dos resíduos sólidos urbanos domiciliares oriundos dos 

estabelecimentos comerciais, industrial e de prestação de serviço exceder a 100 (cem) litros 
por recipiente, a empresa contratada deverá executar o serviço manualmente, sendo 
necessário o coletor retirar os resíduos apresentados em via pública e transportá-lo até o 
veículo coletor; 

 
f) Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor a via 

pública, a coleta deverá ser executada manualmente seguida do transporte até a caçamba, 
sempre com o devido cuidado para não deixar resíduos para trás; 

 
g) A coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares deverá ser executada através do 

método direto em todos os imóveis (porta-a-porta), ou seja, o recolhimento do lixo em sacos 
plásticos ou dos recipientes com detritos pelo coletor se dará apenas se eles estiverem na via 
pública ou em locais devidamente autorizados pelo poder público; 

 
h) A empresa contratada deverá realizar a coleta dos resíduos sólidos urbanos 

domiciliares, sejam quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo, 
no entanto, comunicar a fiscalização quando o recipiente não for adequado ou dificultar a 
execução do serviço; 

 
i) A guarnição para a realização de coleta dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, 

será constituída de 01 (um) motorista e 02 (dois) coletores para cada caminhão, assim como 



ferramentas, utensílios e equipamentos de proteção individual (EPI), necessários para a 
perfeita realização dos trabalhos; 
 

j) O término dos serviços está vinculado à conclusão da coleta em cada 
setor/sede/distrito definido neste instrumento; 

 
k) É atribuição estrita da empresa contratada, apresentar nos locais e horários de 

trabalho os funcionários devidamente equipados e uniformizados; 
 

l) Os coletores deverão recolher e transportar os resíduos com cuidado, e depositá-los 
no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas; 
 

m) Os resíduos sólidos urbanos domiciliares apresentados nas vias públicas, pelos 
munícipes, que tiverem tombado dos recipientes por qualquer motivo ou que caírem durante o 
processo de coleta, deverão ser varridos e recolhidos pela contratada; 
 

n) Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para a coleta, através de 
recipientes reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções 
para não os danificar. Após este processo, o recipiente deverá ser realocado no ponto de 
origem; 
 

o) No caso de os resíduos serem apresentados em embalagens plásticas, a equipe 
deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento deles, antes de 
depositá-los na caçamba do veículo. Se houver derrame dos resíduos, eles deverão ser 
varridos e depositados no veículo coletor; 
 

p) No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar 
todas as precauções, no sentido de evitar o transbordamento de resíduos na praça de carga do 
veículo, para a via pública; 
 

q) É terminantemente proibido, transferir o conteúdo de um recipiente para outro, ou 
atirá-lo de um coletor para outro, ou de volta ao passeio e praça de carga do veículo coletor; 
 

r) Ao procederem a coleta dos resíduos com a técnica de recolher antecipadamente 
para acumulá-los, fica expressamente proibido o depósito no meio da via pública e o período 
entre o acúmulo dos recipientes e a passagem do caminhão para coletá-los não deve exceder 
20 (Vinte) minutos; 
 

s) Constituem-se ferramentas obrigatórias, pá e vassoura, em todos os veículos 
coletores, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), às custas da empresa 
contratada; 
 

t) No percurso do deslocamento para a descarga na unidade de reciclagem e destino 
final, todas as tampas de abertura do veículo coletor deverão estar completamente fechadas, 
devendo ser abertas somente durante a execução da coleta; 
 

u) As rotas e horários de coleta devem ser rigorosamente mantidas e divulgadas para a 



população às custas da empresa contratada, através da elaboração de folder/panfleto, após 
aprovação do material visual pela Secretaria de Meio Ambiente e Inspetoria Veterinária, 
possibilitando que os munícipes tenham horário para colocar os resíduos na via pública para a 
coleta. Qualquer alteração no cronograma e/ou rota de coleta deverá ser previamente 
comunicada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Inspetoria Veterinária para aprovação; 
 

v) A quantia mensal estimada de resíduos é 15 a 18 toneladas/mês e a quilometragem 
mensal rodada é de aproximadamente 1.528,04km/mês; 

 
w) Após a finalização de cada rota de coleta o caminhão deverá ser pesado junto à 

balança disponibilizada pelo Município de Coqueiros do Sul/RS, para conferência e anotação 
do peso por servidor municipal. Somente após a pesagem os caminhões poderão se deslocar 
para a usina de reciclagem e destino final de resíduos sólidos localizada no Município de 
Palmeira das Missões/RS. 
  x) Estão excluídos do objeto acima descrito a coleta dos seguintes itens: pneus e 
derivados, lâmpadas, pilhas, baterias, couros, televisores e computadores, filtros, lodos de 
posto de combustíveis, gesso, produtos hospitalares e de laboratórios, pelo motivo do não 
recebimento pela usina de reciclagem e destino final localizada no Município de Palmeira das 
Missões – RS. 

 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DO DESTINO FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
O serviço de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro 

sanitário particular devidamente licenciado consiste em: 
a) Transporte até o local da destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados no 

município de Coqueiros do Sul desde a sede urbana do Município até aterro sanitário 
devidamente licenciado localizado no Município de Palmeira das Missões/RS; 
 

b) O transporte deverá ocorrer com veículos devidamente equipados e adequados ao 
serviço e sempre com o compartimento de carga coberto, para atendimento a legislação 
vigente e evitar sobrepeso em dias de chuva; 
 

VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
a) Os serviços automotores e equipamentos apresentados pela empresa contratada 

para realização de cada tipo de serviço devem ser adequados e estarem disponíveis na 
assinatura do contrato, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos 
chassis dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições de operação; 
 

b) A empresa a ser contratada deverá apresentar a documentação dos 
veículos/equipamentos a serem utilizados para a prestação dos serviços na data da assinatura 
do contrato. Caso não seja proprietária deverá apresentar contrato de locação, com 
reconhecimento de firma das partes, acompanhado da documentação do veículo/equipamento; 
 

c) As marcas, modelos, e as outras características dos veículos propostos para a 
realização dos serviços ficam a critério da empresa contratada, desde que atendidas às 
exigências mínimas constantes neste instrumento; 
 



d) Durante a vigência do contrato, não poderão ser utilizados veículos com mais de 15 
(quinze) anos de fabricação; 
 

e) Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação: 
Obrigatoriedade: 
- Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo; 
- Perfeito estado de conservação da pintura; 
- Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a lavagem diária 
da caçamba ou carroceria com solução detergente; 
 

f) Todos os veículos e equipamentos disponíveis aos serviços deverão respeitar os 
limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes; 
 

g) O Município pode a qualquer momento, exigir a troca de veículo que não esteja 
adequado às exigências dos serviços; 
 

h) Não será permitida a permanência de veículos em via pública quando fora de serviço 
ou no aguardo do início das atividades; 
 

RECURSOS HUMANOS: 
a) Compete a empresa contratada a admissão de mão de obra em quantidade 

suficiente ao desempenho dos serviços conquistados, correndo por sua conta também os 
encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidente de trabalho de 
qualquer natureza, respondendo a empresa contratada pelos danos causados por seus 
empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou privado; 
 

b) Os funcionários admitidos devem possuir capacidade física e qualificação que os 
capacite a executar os serviços inerentes aos objetivos da presente licitação; 
 

c) A empresa contratada a contar da data da assinatura do contrato, deve apresentar 
seus funcionários, com no máximo 05 (cinco) dias antes de assumir os serviços devendo 
apresentá-los devidamente uniformizados e com os equipamentos de proteção individual 
necessários; 
 

d) A fiscalização deverá notificar a empresa qualquer situação de todo empregado cuja 
conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço; 
 

e) Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da 
empresa contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas 
especificações; 

g) É proibido aos empregados da empresa contratada fazer catação ou triagem, ingerir 
bebidas alcoólicas, fumar, pedir gratificações ou donativos de qualquer espécie quando em 
serviço; 

 
h) A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional deve apresentar-se 

uniformizado e com equipamento de segurança de proteção individual, como luvas, capas 
protetoras em dias de chuva, coletes refletivos, boné, entre outros; 



 
 

FISCALIZAÇÃO: 
a) A fiscalização do cumprimento do contrato cabe ao Município; 

 
b) A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades, às 

particularidades e à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das 
penalidades previstas no contrato, quando desatendidas algumas destas cláusulas; 
 

c) A Contratada deve cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à 
higiene pública, informando a fiscalização das infrações ambientais, como por exemplo, os 
casos de descargas irregulares e resíduos e falta de recipientes padronizados; 

 
=============================================================== 

MODELO DE PROPOSTA (SUGESTÃO) 
 

Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços constantes do objeto do Pregão 
nº 005/2020, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 
 
Empresa: 
CNPJ nº 
Endereço: 
Telefone: 
Responsável para Contato: 
 
OBJETO: Prestação de serviços de recolhimento e transporte do lixo urbano, da cidade de 
Coqueiros do Sul no centro e bairros e nos distritos de Xadrez e Igrejinha, e partes da área 
rural, efetuando a coleta e transporte do mesmo até a usina de reciclagem e destino final 
localizada no Município de Palmeira das Missões - RS, com fornecimento de caminhão, 
motorista, coletores e transporte do mesmo com transbordo necessário. 
 
Item Especificação Quantia/Período Valor 

unitário 
Preço 
total 

1 

Serviços de transporte para recolhimento do lixo 
urbano, da cidade de Coqueiros do Sul no centro e 
bairros e nos distritos na área urbana dos distritos de 
Xadrez, Igrejinha e parte da área rural do Município, 
efetuando a coleta e transporte do mesmo até a usina 
de reciclagem e destino final, localizada no Município 
de Palmeira das Missões/RS, com fornecimento de 
caminhão, motorista, coletores e transporte do mesmo 
com transbordo se necessário, conforme Termo de 
Referência e Edital.  

Em média 4 
toneladas 
semanais, 
rodando 

aproximadamente 
1.528,04 km/mês 

 
Valor 
mensal 
R$ 

 
 
 

 
 
 
 
 
R$ 

 
Valor global por extenso:..... 
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.  

Prazo de 
Pagto 

Nos termos do 
EDITAL.   

 



Local Data Carimbo da Empresa   Assinatura do Responsável 
 

Planilha de Gastos, Custos e Despesas do Recolhimento e Transporte do Lixo 
(sugestão) 

 
EMPRESA:................................................................. 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DE DESPESA Percentual de cada item no 
preço mensal total 
(recolhimento e transporte) 

DESPESAS VARIÁVEIS  

Manutenção (lubrificantes, pneus, peças e acessórios)  

Combustível  

Depreciação  

Impostos tipo (ISS, IR, Contr. Social etc...)  

DESPESAS FIXAS  

Motorista, auxiliares (salários, encargos, etc...)  

Outras despesas fixas anuais tais como: (IPVA, Licenciamento, 
Seguro Obrigatório, Despesas Administrativas, etc..) 

 

Lucro Desejado  

Total   

 
Local e data 
 

 
 

Assinatura do responsável legal 
Carimbo da empresa 



ANEXO II 
 
 

EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 
005/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul RS, e sob as penas da lei, 
de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
 
Local de data, 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 



 
ANEXO III  

 
EDITAL N° 013/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 

 
 
 

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 
005/2020, 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. 
 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento 
exigido no subitem 4.2. letra "b.2", do edital. 



 
 

ANEXO IV 
 
 

EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 
 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 
 
 
 

  (Nome da Empresa),CNPJ nº __________________ sediada  à (Endereço Completo) 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos. 
 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 
 
 
________________, _____ de ___________________ de 2020. 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
 
 
___________________________________________________ 
(Nº da CI do declarante) 
 
 
___________________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 



 
ANEXO V 

 
 

EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL E A EMPRESA _____. 

 
 O MUNICIPIO DE COQUEIRS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Av. Presidente Vargas, s/n, CNPJ n 94.703.980/0001-32, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, VALOIR CHAPUIS, e a 
empresa _______ ,doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas,pactuam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

 O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 
objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Licitatório nº 014/2020, Pregão 
Presencial nº 005/2020, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e legislação 
pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas 
condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes.           
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) - A CONTRATADA se obriga a prestar serviços 
recolhimento/coleta e transporte do lixo urbano no centro e bairros da cidade e nas sedes 
urbanas dos distritos de Xadrez, Igrejinha e em parte da área rural do Município de Coqueiros 
do Sul/RS, e transportar o mesmo até a usina de reciclagem e destino final localizada no 
Município de Palmeira das Missões - RS. O recolhimento será efetuado nos seguintes bairros, 
distritos e dias da semana, conforme segue: 
 

Bairro Dias da Semana 
  

  

  

  

 
  O recolhimento do lixo em todos os pontos coletores existentes ou a serem instalados 
em todas as ruas e logradouros públicos, deverá ser realizado na forma, nos roteiros, nos dias 
e locais de acordo com as descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência (Roteiro), 
que é parte integrante deste contrato. 
 



Observação 1: O roteiro deverá ser obedecido rigorosamente, e o lixo recolhido na sua 
totalidade, deverá ser destinado a usina de reciclagem e destino final localizada no Município 
de Palmeira das Missões/RS. 
 
Observação 2: Estão excluídos do objeto acima descrito a coleta dos seguintes itens: pneus e 
derivados, lâmpadas, pilhas, baterias, couros, televisores e computadores, móveis, filtros, lodos 
de posto de combustíveis, gesso, terra, entulhos de construção, produtos hospitalares e de 
laboratórios, pelo motivo do não recebimento pela usina de reciclagem e destino final localizada 
no Município de Palmeira das Missões – RS. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA 
  2.1 - Constitui responsabilidade da CONTRATADA: 
a) Realizar o recolhimento dos resíduos depositados nos locais de coleta individual no 
perímetro urbano do Município e nas sedes urbanas dos distritos de Xadrez e Igrejinha e em 
localidades do interior do município, nos termos de referência, e transporte até destinação final; 
b) Manter, durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação exigidas 
para contratação com órgãos públicos, quais sejam, regularidade fiscal, ambiental e 
previdenciária; 
c) Permitir a fiscalização dos serviços prestados, viabilizando o acesso dos prepostos do 
CONTRATANTE, aos seus veículos e instalações utilizados para os serviços contratados; 
d) Responsabilizar-se por todos os encargos civis, penais, trabalhistas, fiscais, tributários, 
previdenciários e ambientais sobre os serviços a serem efetuados; 
e) responsabilizar-se pela conservação das lixeiras e perda de lixo dos caminhões; 
f) efetuar a entrega da totalidade do lixo (materiais recicláveis e lixo orgânico), recolhido no 
Município de Coqueiros do Sul-RS, a usina de reciclagem e destino final Localizada no 
Município de Palmeira das Missões - RS, conforme estabelecido neste contrato, sob pena de 
serem tomadas as medidas, seja na esfera administrativa, com a rescisão unilateral do 
presente contrato e a aplicação das sanções contratuais previstas e/ou ainda na esfera judicial. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
  3.1 - A CONTRATADA, para execução do objeto da cláusula primeira deste contrato, 
receberá do CONTRATANTE o valor total mensal de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), pelos 
serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos sem qualquer reajuste durante o 
período de vigência deste contrato, que será pago até o décimo dia útil do mês subsequente, 
mediante emissão de Nota Fiscal, com retenção dos valores correspondentes aos encargos 
fiscais e previdenciários obrigatórios. 
  3.2 - No valor acima descrito estão incluídas todas as despesas com encargos cíveis, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, além das despesas de coleta e com 
transporte ou terceiros, bem como despesas e lucros incidentes sobre a prestação do serviço. 

3.3 - Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração 
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado; 

3.4 - Havendo renovação contratual será feito correção pelo IGPM dos últimos doze 
meses.  No ato de renovação contratual, verificado a ocorrência de repactuação dos preços 
anterior a renovação será deduzido o percentual já concedido. 
 
 



 CLÁUSULA QUARTA (DO PRAZO) - O prazo de prestação dos serviços contratados 
será de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia .............. de .............. de 2020, até ................... de 
................... de 20....., podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até completar -
----- meses, em conformidade com o disposto no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
 CLÁUSULA QUINTA (DA DESPESA) - A despesa deste contrato correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentária e de dotações específicas que vierem a ser consignadas em 
orçamentos vindouros: 
.................................. 
  
 CLÁUSULA SEXTA (DA FISCALIZAÇÃO) - Cabe ao contratante, a seu critério e 
através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados e da atividade profissional 
da CONTRATADA, bem como exigir, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas e 
documentos relativo a idoneidade da empresa. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da Fiscalização do 
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral a exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e suas conseqüências e 
implicações próximas ou remotas. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA (DAS PENALIDADES) - O descumprimento, total ou parcial, de 
qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na 
lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do 
valor estipulado na cláusula 3ª o valor de qualquer multa porventura imposta a CONTRATADA, 
em virtude do descumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam 
determinantes de rescisão contratual, ficando a mesma obrigada a recompor aquele valor 
inicial em 48(quarenta e oito) horas. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa corresponderá gravidade da infração até o 
máximo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em cada caso. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter 
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATO da responsabilidade por perdas 
e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
 CLÁUSULA OITAVA (DA RECISÃO) - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente 
contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses prevista no art. 78, inciso I a XII da Lei 
8.666/93, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das 
penalidades que se demonstraram cabíveis em processo administrativo regular.  
 



 CLÁUSULA NONA (DOS DIREITOS DO CONTRATANTE) – São prerrogativas 
CONTRATANTE as previstas no art.58 da lei n 8.666/3, que exercerá os termos das normas 
referidas no preâmbulo deste contrato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANFÊRENCIA) - O Presente contrato 
não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DAS DESPESAS DO CONTRATO) – Constituirá 
encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá, juntamente com a nota 
fiscal de fatura do presente contrato, apresentar o valor repassado pela aludida empresa, para 
fins de conferência pela Secretaria Municipal da Administração, Planejamento, Indústria, 
Comércio e Habitação. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (FORO) - O foro do presente contrato será o da 
Comarca de Carazinho, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Coqueiros do Sul RS, aos ____ de ________ de 2020. 
 

 
MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL   CONTRATADA 
                   Contratante 
 
 
TESTEMUNHAS: _________________________   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI 
 
 

EDITAL N° 013/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
 
 

ATESADO DE VISITA 
 
 
 O Município de Coqueiros do Sul/RS, órgão de direito público, inscrito no CNPJ 

nº 94.703.980/0001-32, com sede na Av. Presidente Vargas, 315, centro, cidade de Coqueiros 
do Sul/RS, ATESTA para fins de comprovação e atendimento do disposto na letra “f” do item 
8.4.3 do Edital da licitação modalidade de Pregão Presencial nº 005/2020, que a 
empresa..............................................., estabelecida na........................, nº............., bairro, na 
cidade de ............................, inscrita no CNPJ sob nº......................, tomou conhecimento de 
todas as informações e do trajeto que deverá ser realizado o transporte. 

 
 
 
Coqueiros do Sul/RS, em........de.................de 2020 

 
 
 

Assinatura do representante da empresa licitante 
 
 
 

Assinatura do representante do Município de Coqueiros do Sul 
 


