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RESUMO: 
 Existem diversas formas no ordenamento jurídico brasileiro mediante as quais o 
poder público pode contratar, delegar ou gerir a prestação de serviços que envolvam entes 
privados. São elas os contratos de mera prestação de serviços regidos pela Lei 8.666/93 ou 
pela Lei 10.520/02; os convênios; as concessões comuns de serviço público regidas pela Lei 
nº 8.987/95; as parcerias público-privadas tuteladas pela Lei 11.079/04 e os consórcios 
públicos regidos pela Lei nº 11.107/05. O presente trabalho visa explorar como as 
contratações públicas ocorrem no setor de resíduos sólidos. Para isso, em um primeiro 
momento foi analisada a natureza jurídica dos serviços relacionados ao manejo de resíduos. 
Em um segundo momento, foi traçado um panorama sobre as modelagens contratuais 
disponíveis ao poder público para realizar essas contratações, bem como os possíveis 
problemas levantados pela doutrina no uso desses moldes. Por último, foram analisados 
casos concretos com o fim de averiguar se os referidos problemas são levados em 
consideração pelo Administrador Público ao elaborar os editais e contratos para prestação 
desses serviços pela iniciativa privada. 
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, Contratações Públicas, 
Contrato Administrativo, Concessões, Concessão Patrocinada, Concessão Administrativa, 
Concessão Comum, Consórcios Públicos, Convênios de Cooperação. 
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ABSTRACT 
There are many forms available in the Brazilian legal framework that can be used by 

the public authority to contract, transfer or manage the performance of public services to 
private entities. They are: the mere rendering of services, the execution of cooperation 
agreements, the public service concessions, the public-private partnerships and the public 
consortiums. This work seeks to explore how the public contracting processes with private 
parties occur within the solid waste management sector. In order to achieve this goal, firstly 
we analyze the legal nature of the services related to the managing of solid waste. Secondly 
we provide for an overview of the available options of contractual modeling for the public 
authority to use, as well as the problems that are recognized by the Brazilian legal literature 
in the use of those modeling options. Finally, a variety of practical cases are analyzed with 
the objective of verifying if the problems highlighted by the scholars were taken into 
consideration by the public administrators in the making of the documents that integrate the 
bidding and the public contracting process, notably, the invitations to bid and the public 
contracts.  
KEY WORDS: Basic Sanitation, Solid Waste, Public Contracting, Administrative Contract 
Concessions, Sponsored Concession, Administrative Concession, Common Concession, 
Public Consortiums, Cooperation Agreements. 
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Introdução: 
  

Desde a promulgação da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), um 
grande ônus foi imposto sobre a Administração Pública. A Lei 12.305/10 apareceu em um 
contexto no qual o excesso de lixo, juntamente com a falta de água potável começaram a se 
agravar, representando novo desafio para a subsistência das sociedades. 
 Nesse contexto, a nova lei dos resíduos preencheu um vácuo legislativo crítico na 
situação do lixo no Brasil, o qual era caracterizado por algumas poucas normas 
regulamentadoras do setor e a carência de ações articuladas e eficientes nessa questão, 
sobretudo sobre a falta de um marco legal na matéria1. A norma instituiu novas ferramentas 
a serem utilizadas na lida com os resíduos sólidos como a logística reversa, a 
responsabilidade compartilhada, a cooperação entre as esferas federativas, bem como destas 
com o a iniciativa privada e o consumidor, entre outros. 

Um dos principais impactos gerados pelo aparecimento do diploma integrante do 
objeto de estudo deste trabalho foi a obrigatoriedade de conversão dos ditos “lixões” em 
aterros sanitários2 no prazo de quatro anos contados desde a publicação da lei. O prazo foi 
cumprido por muito poucos entes encarregados de implementar a disposição final 
ambientalmente adequada. 

Assim, “a popularização da gestão”3 proporcionada pela nova lei, conforme será 
melhor explicado à frente, bem como o dever da implementação de infraestrutura adequada 
para o tratamento de resíduos criou oportunidades interessantes de negócios, ao permitir a 
contratação de parceiros privados para que as obras e os serviços necessários fossem 
realizados. 

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, de cunho predominantemente 
exploratório, com o objetivo de investigar as peculiaridades das contratações públicas que 
podem ser realizadas no setor, bem como os problemas por elas apresentados. 

                                                           
1 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 43. 
2 Lei 12.305, Art. 54 
3 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012, pp. 88 e 
89 
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Assim, em um primeiro momento buscar-se-á explicar como poderão ser contratados 
e/ou delegados os serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos conforme as 
modelagens disponíveis no ordenamento jurídico pátrio. 

Em seguida, far-se-á o esforço de explorar os problemas levantados pela doutrina no 
escopo dessas contratações e, por último, tentaremos verificar na prática se esses problemas 
representam óbices reais ao êxito das contratações com a iniciativa privada.  

Os casos tratados foram levantados da seguinte forma: os casos relativos às 
contratações realizadas sob o regime da Lei 8.666/93, por se tratar de contratações mais 
simples e abundantes, foram levantados a partir do portal da ONG “Web-Resol”, que 
mantêm uma página de licitações em que são aglutinados os certames que tenham alguma 
relação com a questão dos resíduos sólidos.4 

A partir dessa base de dados, foram selecionados dez certames entre os mais 
recentes, levando em consideração principalmente a proximidade do objeto de cada edital e 
contrato com os serviços cuja contratação aqui se discute, principalmente, o serviço público 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, definido na lei de saneamento 
básico. Levou-se em consideração também a acessibilidade dos documentos, visto que 
alguns não puderam ser obtidos.  

Sobre a contratação sob o regime da Lei 8.987/95, utilizou-se a chave de busca 
“edital licitação limpeza urbana” no buscador Google e selecionou-se um entre os três casos 
encontrados que fosse posterior à promulgação da Lei 12.305/10 e que possuísse os 
melhores pontos a serem analisados, nomeadamente o caso da concessão do município de 
Porto Feliz do Estado de São Paulo.  

Optou-se pelo marco temporal da Lei de resíduos para que se pudesse detectar as 
influências da recente lei da PNRS nas contratações sob esse regime, que tendem a ser mais 
antigas que a sua promulgação. Não apenas isso, mas os casos encontrados, nomeadamente a 
das concessões de Fortaleza e do Município de São Paulo, correspondem aos anos de 2002 e 
2003, respectivamente, ou seja, anteriores a promulgação da Lei de PPPs.  

Desse modo, não seria coerente criticar a escolha desse regime por parte do 
Administrador visto que à época o regime das concessões patrocinadas e administrativas 
ainda era inexistente, bem como a maior parte da legislação sobre o setor de resíduos. Não 
                                                           
4 http://www.resol.com.br/site/licitacao.php. Último acesso em junho de 2015. 
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obstante, é do maior interesse deste trabalho se debruçar sobre a análise de casos em que, ao 
menos, haja a possibilidade de influência por parte desses diplomas legais mais recentes às 
contratações frente ao foco no setor econômico em questão. 

Para as contratações feitas a partir da Lei 11.079/04, utilizou-se como base a busca 
avançada do portal “Radar das PPPs” no dia 17/03/2015, preenchendo o campo “Segmento” 
com a chave “Resíduos Sólidos”. Encontrou-se 43 resultados, considerando que apenas se 
conseguiu acesso a seis pares de documentos (edital e contrato), que foram analisados com o 
objetivo de verificar os problemas levantados no caso concreto. 

Após percorrido esse caminho, espera-se que este trabalho tenha cumprido o objetivo 
de explorar de forma adequada os problemas e limitações que possam aparecer nas 
contratações públicas que ocorram neste setor. 
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1. Peculiaridades da natureza jurídica das atividades 
relacionadas aos resíduos sólidos que podem influenciar 
na modelagem contratual. 
  

Para uma compreensão adequada de como se dariam as contratações e a gestão das 
atividades relacionadas aos resíduos sólidos, faz-se necessário entender como o Direito 
pátrio compreende esses ofícios. No caso dos resíduos sólidos, pode-se dizer que o 
legislador disciplinou de forma assertiva a natureza jurídica dos serviços a eles relacionadas. 
  
1.1. Relação entre os setores de manejo de resíduos sólidos e o de saneamento básico. 

Preliminarmente, deve-se compreender que o manejo dos resíduos sólidos constitui 
seção específica do setor de saneamento básico que, nos termos da lei, engloba atividades 
relacionadas a abastecimento e coleta de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos5. A abrangência dos serviços de saneamento básico foi objeto 
de discussão até a edição da Lei 11.445/076. 
 De um lado, existia a chamada visão minimalista, que incluiria apenas os serviços de 
abastecimento de água (compreendidas todas as suas etapas desde a captação até a 
distribuição) e de esgotamento sanitário (incluindo a coleta e o tratamento de esgoto). Do 
outro, estariam abrangidos também os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, bem como a drenagem de águas pluviais7. 

Após a edição da Lei de Saneamento Básico, acabou prevalecendo a visão mais 
extensa, de forma que, por expressa disposição legal, superou-se a discussão, apesar de 
alguns doutrinadores considerarem injustificável o englobamento de todas essas atividades 
em um mesmo setor. Defendem essa tese, vide o fato de que os setores apresentam 
características muito distintas, como a diferença de especificidade dos ativos envolvidos e 

                                                           
5 Lei nº 11.445/07: Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes 
princípios fundamentais: III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
6 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento 
Básico. Rio de Janeiro: Renovar. 2011. p. 273 
7Idem. 
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do vulto de investimentos necessários para a implantação de sua infraestrutura. No caso dos 
resíduos sólidos, tem-se que os recursos requeridos são mais tímidos8. 

Assim, por ter prevalecido a visão mais extensa, tem-se que o saneamento básico 
engloba um total de quatro atividades, definidas pelo legislador em seu art. 3º, senão, veja-
se: 

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
 I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de:  
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente;  
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;  
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 
de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;”9 

Com efeito, é perceptível que “o ‘serviço público de saneamento básico’ apresenta 
composição complexa, não sendo integrado por uma atividade única e homogênea”10.  

Nesse plano, conforme leciona Edis Milaré, “a Lei 12.305/2010 estrutura-se de 
forma a se integrar à Lei 11.445/2007 (...) A afirmativa evidencia-se logo no início do 
diploma, uma vez que seus arts 2º e 5º fazem expressa referência à Lei 11.445/07”11. O autor 
explica que a relação entre as duas leis constitui uma relação de microssistema jurídico, na 
qual estas se interpenetram como se criassem um bloco único. Dessa forma, a operação de 
uma pressupõe e depende diretamente da existência da outra, tanto a lei específica dos 

                                                           
8 Ibidem. p. 274. 
9Lei nº 11.445/07. 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Cobrança de tarifa pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. In 
Direito e Administração. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo (Org.). Direito e Administração 
Pública - Estudos em Homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. v. 
1. p. 458. 
11 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 861. 
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resíduos sólidos depende da lei geral de saneamento como também acontece na via 
inversa12. 

Mais do que isso, a visão sistêmica e o caráter de unicidade do bloco legislativo 
ressaltados por Milaré são reforçados ao compreender que a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, além de permitir a conjugação de normas jurídicas externas ao seu diploma com as 
suas próprias – vide a redação dos Arts 2º e 5º –, também o faz com as normas de caráter 
eminentemente técnico13.  

Nesse plano, merece realce a explicação de Sidney Guerra acerca do entrelaçamento 
da Lei de Resíduos Sólidos com a Lei de Saneamento Básico, que denota sensível 
divergência com o posicionamento do Prof. Milaré. O autor argumenta que o legislador teria 
propositadamente utilizado dois termos diferentes ao se referir à Lei da Política Nacional de 
Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e aos demais diplomas legais. Afinal, enquanto foi 
utilizado o termo “integra” ao se referir à Lei do PNMA, utilizou-se “articula-se” para as 
outras14. 

As consequências lógicas dessa diferenciação, de forma sucinta, consistiriam no 
seguinte. Enquanto no primeiro caso o autor entendeu que o verbete foi utilizado no sentido 
de derivação, ou seja, a Lei de Resíduos estaria enquadrada na Lei da Política Nacional de 
Meio Ambiente, no segundo entendeu que: 

“Em relação ao termo ‘articula-se, a própria acepção da palavra remete a um 
instituto já aludido nos escritos jurídicos, que é a integração, positivada no Art. 4º 
da Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro, podendo ser esta entendida 
como o preenchimento dos espaços vazios do sistema normativo que pode ocorrer 
por meio da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. ”15 

 Assim, no caso de uma possível omissão, a Lei 12.305/10 poderia ser 
complementada, em um primeiro momento, pelas Leis nº 11.445/07 – que trata do 
Saneamento Básico – e nº 9.795/99 – que aborda as diretrizes nacionais da educação 
ambiental,16 uma vez que são expressamente mencionadas no Art. 5º da Lei de Resíduos. 
Poder-se-ia incluir também nesse rol a Lei de Consórcios Públicos citada no final do 
dispositivo em tela, uma vez que a constituição de consórcios é reconhecidamente 
                                                           
12 Idem. 
13 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012. pp 47 e 
48. 
14 Íbidem, p. 49. 
15 Idem. 
16 Idem. 



13  

incentivada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo, inclusive, reconhecidos 
como um instrumento próprio desta17. 
 Assim sendo, independentemente da concepção preferida, segundo a dogmática 
jurídica a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos não possui relação formal de 
subordinação com a de saneamento, mas prevalece sobre a questão dos resíduos pelo critério 
da especificidade, sendo eventualmente complementada pela última, que agirá como 
diploma geral. Resta, portanto, confirmada a natureza jurídica do serviço de manejo de 
resíduos sólidos urbanos de forma consideravelmente pacífica como sendo de direito 
público. 
 
1.2. A natureza de serviços públicos do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos 
 Tendo sido elucidada a abrangência dos serviços de saneamento básico, cabe agora 
entender a natureza jurídica atribuída aos seus serviços. Acerca dos serviços inerentes ao 
setor de saneamento, é interessante, principalmente para fins didáticos, recorrer aos dizeres 
de Dinorá Adelaide Musetti Grotti quando esta esclarece que “os serviços de saneamento 
são serviços públicos. Ao se analisar as atividades contidas na expressão ‘saneamento 
básico’ encontram-se presentes os substratos orgânico e objetivo (material e formal) do 
conceito de serviço público”18. 

Não apenas pelas palavras acima colacionadas, mas também por disposição expressa 
na legislação, tem-se por sanada qualquer dúvida, visto que é visível a postura categórica do 
legislador na redação do Art. 2º da Lei nº 11.445/07, ao definir as atividades de saneamento 
básico como serviços públicos, senão, veja-se:  

“Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 
seguintes princípios fundamentais:  
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente; ” 

                                                           
17 Lei nº 12.305: Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: XIX - o 
incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à 
elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 
18 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Apud JUSTEN FILHO, Marçal. Cobrança de tarifa pela prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico. In Direito e Administração. P. 458. 
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 Dessa forma, tem-se por conclusão lógica que, uma vez que as atividades de 
saneamento básico foram estabelecidas como serviços públicos, o manejo de resíduos 
sólidos também o será19. Tanto o é que na disposição específica acerca da definição das 
atividades relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos, a natureza de serviço público é 
reiterada: 

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.”20 
“Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: I - de coleta, 
transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput 
do art. 3o desta Lei; II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, 
inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na 
alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; III - de varrição, capina e poda de 
árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à 
limpeza pública urbana.”21 

Assim, tem-se que a natureza de serviço público constitui regra geral para os serviços 
de manejo de resíduos sólidos. Apesar de cediça, essa natureza de serviço público comporta 
algumas exceções que se encontram espalhadas na Lei de Saneamento Básico, na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, e nos respectivos decretos regulamentadores, nomeadamente 
o Decreto nº 7.217, de 2010 e o Decreto nº 7.404/10. Essas exceções serão tratadas em 
breve22. 

Podemos dizer que são perceptíveis dois fatores que possuem grande influência ou 
não se as ações de manejo de resíduos sólidos constituirão ou não serviço público. São eles: 
(i) o tipo e a classificação do resíduo, e (ii) se por um ato do poder público, decisão judicial, 
                                                           
19 SCHNEIDER, Dan Moche; RIBEIRO, Wladimir Antonio; e SALOMONI, Daniel (autores). / PEREIRA DE 
OLIVEIRA, Nelcilândia; GARCIA, Luciana de Oliveira e ANTERO, Samuel A. (orgs.). Orientações Básicas 
para a Gestão Consorciada de Resíduos Sólidos. Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades 
Institucionais – IFCI / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG / Editora IABS, Brasília-DF, Brasil - 2013. p. 19. 
20 Lei nº 12.305/10. 
21 Lei nº 11.445/07. 
22 Sobre isso, veja-se: “Deve ser destacada a grande vinculação que possui a Lei nº 12.305/2010 com a Lei 
nº11.445/2007, pois, quando o manejo de resíduos sólidos é serviço público (ou seja, serviço público de 
resíduos sólidos urbanos), haverá que atender as diretrizes das duas leis que, no ponto, são harmônicas. Caso 
o manejo de resíduos não se enquadre na atividade descrita como serviço público, passa a ser considerada atividade de manejo de resíduos sólidos privada, que deve atender as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que lhe 
impõe vínculos de índole ambiental.” (grifou-se) Fonte: SCHNEIDER, Dan Moche;, RIBEIRO, Wladimir 
Antonio; e SALOMONI, Daniel (autores). / PEREIRA DE OLIVEIRA, Nelcilândia; GARCIA, Luciana de 
Oliveira e ANTERO, Samuel A. (orgs.). Orientações Básicas para a Gestão Consorciada de Resíduos Sólidos. 
Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades Institucionais – IFCI / Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID / Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG / Editora IABS, Brasília-DF, Brasil - 2013. p. 18. 
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administrativa, ou termo de ajustamento de conduta o resíduo for casuisticamente incluído 
na classificação de resíduo sólido urbano. 

Acerca do primeiro fator mencionado, cabe fazer aqui um breve apanhado sobre 
como são classificados os resíduos sólidos no âmbito da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Conforme foi bem esquematizado por Sidney Guerra23, os resíduos são 
classificados quanto ao processo ou à atividade que lhes deu origem (i), quanto ao risco à 
saúde pública e ao meio ambiente ou quanto à periculosidade (ii) e quanto à sua composição 
química (iii). 

No que se refere à classificação conforme a origem, os resíduos são separados em: 
domiciliares, de limpeza urbana ou de varrição, urbanos, comerciais, dos serviços públicos 
de saneamento básico, industriais, hospitalares ou de serviços de saúde, agrícolas ou 
agrossilvopastoris, de construção civil, de serviços de transportes e de mineração24. Vale 
mencionar que a Lei 12.305/10 toma o cuidado de englobar os resíduos domiciliares e os 
oriundos da varrição de vias públicas na classificação de urbanos. 

Acerca do risco ou periculosidade, temos que eles são separados em perigosos (entre 
os quais se comportam os inflamáveis, corrosivos, reativos, patogênicos, tóxicos, 
teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos), e em não perigosos (que podem ser inertes ou 
não inertes). Por último, quanto à composição química estão abrangidos os orgânicos e os 
inorgânicos. 

Para efeitos da discussão que aqui se explora, atrevemo-nos a dizer que a 
classificação conforme a origem é, de longe, a classificação mais importante para a 
caracterização do manejo de resíduos como serviço público ou privado. Isso porque as 
legislações de saneamento básico e resíduos se utilizam dessa classificação para determinar 
a natureza jurídica que terá o manejo de cada tipo de resíduo. Em outras palavras, o manejo 
de determinados resíduos específicos – nomeadamente os urbanos – será público, enquanto 
que o dos demais será privado. 

Tendo isso dito, observe-se que a lei de saneamento básico define o serviço público 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos como aquele composto pelas 
atividades:  
                                                           
23 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012. pp 84 a 
88. 
24 Idem. 
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“I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do 
inciso I do caput do art. 3o desta Lei; II - de triagem para fins de reúso ou 
reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos 
resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; III - de 
varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.”25 (grifou-se) 

 Conforme já esclarecido anteriormente, os resíduos a que o dispositivo acima 
colacionado faz referência são os domiciliares e os de limpeza urbana, senão, veja-se: 

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: c) limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas;”26 (grifou-se) 

 Em consonância com o acima disposto, a lei de resíduos sólidos os define da seguinte 
forma: 

“Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;”27 

 Assim, tem-se como regra geral que as atividades enumeradas no corpo do artigo 7º 
da Lei de Saneamento, uma vez que se refiram aos resíduos urbanos, serão consideradas 
serviços públicos.  

Finalmente, cabe agora uma análise das circunstâncias específicas encontradas nesse 
mesmo microssistema normativo que criam exceções a essa regra geral. 
 A começar pela lei mais geral, aqui compreendida como a de saneamento, 
encontramos a primeira exceção no Artigo 5º, cuja redação versa que “não constitui serviço 
público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o 
usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de 

                                                           
25 Lei 11.445/07: Art. 7º. 
26 Lei nº 11.445/07. 
27 Lei nº 12.305/10. 
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saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de 
responsabilidade do gerador”.28 
 Uma interpretação in-rem-verso da definição disposta no Art. 7º, em especial da 
delimitação ao tipo de resíduo que constitui serviço público, permitir-nos-ia deduzir que o 
manejo referente aos resíduos das demais origens já não possuiria essa natureza. Todavia, 
ela não se mostra suficiente para uma análise devidamente completa, como se verá a seguir 
ao prosseguimos para os demais dispositivos relevantes.  

O Art. 2º, §1º do Decreto 7.217/10 confirma as exclusões feitas pelo Art. 5º da Lei nº 
11.445/07, e seus §§ 2º, I e 3º criam a “exceção da exceção” ao instituírem que as soluções 
que atendam a condomínios ou localidades de pequeno porte, bem como as cooperativas ou 
associações formadas por pessoas físicas de baixa renda, terão natureza de serviço público29. 
Assim, as atividades das cooperativas de catadores, já muito presentes nos lixões 
encontrados atualmente, foram fixadas com a natureza de serviços públicos de manejo de 
resíduos, com a peculiaridade de que não necessitam de contrato como condição de validade 
da prestação30.  

O Art. 6º da Lei de Saneamento cria mecanismo interessante sobre essa discussão ao 
inaugurar, para o poder concedente, a faculdade de equiparar os resíduos comerciais, 
industriais e de serviços aos resíduos urbanos. Dessa forma, a letra da lei acaba por conferir 
ao Administrador Público uma moldura discricionária que lhe permite influenciar quais 
atividades de manejo, no caso concreto, terão natureza de serviço público, senão, veja-se: 

“Art. 6o O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do 
poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.”31 

                                                           
28 Lei nº 11.445/10. 
29 Decreto nº 7.217/10. 
30 Art. 10º, §1º da Lei 11.445/07.  
Ademais, as contratações com cooperativas ou outras formas de associação de catadores formadas 
exclusivamente por pessoas de baixa renda foram fortemente incentivadas pelo legislador ao tecer os diplomas 
legais relativos aos resíduos sólidos e ao saneamento. Chega ao ponto de incluí-las como hipótese de dispensa 
de licitação (Art. 24, XXVII da Lei nº 8.666/93 c/c Art. 36, §2º da Lei 12.305/10), encorajar contratações que 
priorizem sua atuação na coleta seletiva por meio da preferência no repasse de recursos para os municípios que 
preverem as formas de participação delas nos planos de resíduos sólidos (Art. 18, §1º da Lei 12.305/10), entre 
diversos outros. Trata-se, portanto, de latente preocupação do legislador com a inclusão social dos catadores 
(Arts. 15, V e 17, V da Lei 12.305/10). 
31 Ibidem, Art. 6º. 
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O Art. 12 do Decreto 7.217/10 confirma a definição dada pelo Art. 7ª da Lei de 
Saneamento, bem como aborda a moldura conferida pelo Art. 6º, detalhando o seu teor, 
senão, observemos: 

“Art. 12.  Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as 
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:  
I - resíduos domésticos;  
II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em 
quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do 
titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não 
sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou 
administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e  
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais 
como: 
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e 
logradouros públicos; 
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; 
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas 
águas pluviais em logradouros públicos; 
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e 
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos 
de acesso aberto ao público.”32 

 A redação do decreto acrescentou um fator condicionante para a consideração do 
resíduo privado como urbano, estatuindo que os resíduos originários de atividades 
comerciais, industriais e de serviços devam ser de qualidade e quantidade similares às dos 
resíduos domésticos, especificamente. Nesse sentido, observa-se que a moldura 
discricionária conferida pelo legislador encontra suas limitações mais notáveis, novamente, 
no que se refere à tipificação dos resíduos quanto a sua origem.  

Afinal, só são passíveis de serem considerados urbanos os resíduos originários de 
atividades comerciais, industriais e de serviços, desde que obedecidas as condições de 
qualidade e quantidade já expostas. Restaram fora desta opção, portanto, os resíduos dos 
serviços públicos de saneamento básico, os resíduos de serviços de saúde, os resíduos da 
construção civil, os resíduos agrossilvopastoris, os resíduos de serviços de transportes, e os 
resíduos de mineração.  

                                                           
32 Decreto nº 7.217/10. 
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A outra limitação para a indicação casuística de uma atividade como serviço público, 
repetida tanto na Lei de Saneamento como no seu decreto regulamentador, e que merece ser 
tratada foi a atribuição de responsabilidade ao gerador pela geração de determinados 
resíduos. Nesse sentido, entra em cena o instituto da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, criado pela Lei da política nacional de resíduos sólidos. 

O instituto da responsabilidade compartilhada é definido legalmente no Art. 3º XVII 
da Lei nº 12.305:   

“conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos, nos termos desta Lei;”33 

 A responsabilidade compartilhada consubstancia instituto que cria obrigações de 
fazer para os agentes participantes do ciclo de vida dos produtos34, de forma a envolve-los 
de maneira ativa no tratamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos. Sidney Guerra 
trata o conceito de forma muito elucidativa ao lecionar que a  

“responsabilidade compartilhada relaciona-se à parcela obrigacional de cada ator 
participante do ciclo de vida do produto, de modo que a razão final alcançada pela 
soma dessas obrigações corresponda à destinação e/ou disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos oriundos de seus respectivos produtos.”35 

 Assim, o instituto em tela distribui pelos atores em questão uma responsabilidade 
que, originalmente, era atribuída apenas ao poder público e a uns poucos setores 
empresariais, ‘popularizando’ a gestão36. Vale lembrar, é uma responsabilidade que se 
manifesta, sobretudo, na ótica do pós-consumo37. 
 Encadeado com esse novo instituto está outro: os acordos setoriais. Esses acordos, 
definidos legalmente no Art. 3º, I da PNRS38, possuem a função de dividir e discriminar os 
deveres e responsabilidades dos atores envolvidos no ciclo de vida dos produtos. Tanto o é 
                                                           
33 Lei nº 12.305/10 
34Legalmente definido no Art. 3º, IV da Lei da PNRS como a “série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 
disposição final”. 
35 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012. pp 88 e 
89. 
36 Idem. 
37 Idem. 
38 “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;” 
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que são celebrados com a participação de todos esses agentes39 e sobre eles produzem 
efeitos. Dessa forma, dependendo de como forem repartidos os ônus e obrigações isso 
poderia influenciar na forma como são caracterizadas as atividades de manejo e as suas 
consequências jurídicas. 
 Nos acordos setoriais evidentemente não há uma liberdade total para se negociar suas 
disposições, uma vez que há uma gama prévia de responsabilidades já previstas pelo sistema 
normativo dos resíduos. Encontramos na Lei da PNRS e em seu regulamento – o Decreto nº 
7.404/10 – capítulos dedicados à disciplina das responsabilidades dos geradores e do poder 
público. São eles o capítulo III do título III da Lei 12.305/10 e capítulo I do título III do 
decreto regulamentador. Para fins didáticos, recorremos à esquematização proposta por 
Patrícia Faga Iglecias Lemos,40 que agrupa as responsabilidades atribuídas à cadeia 
produtiva, ao consumidor e ao poder público. Por conseguinte, temos que: 

“A responsabilidade da cadeia produtiva [fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes] abrange os seguintes aspectos: (i) investimento no desenvolvimento, 
na fabricação e na colocação no mercado de produtos aptos à reutilização, 
reciclagem ou outra forma de disposição ambientalmente adequada, após seu uso, 
bem como investimento em produtos cuja fabricação e uso gerem a menor 
quantidade de resíduos sólidos possível; (ii) divulgação de informações relativas às 
formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados aos seus 
produtos (iii) no caso de produtos sujeitos a logística reversa, seu recolhimento e 
dos resíduos remanescentes após o uso e subsequente destinação final adequada; 
(iv) no caso de produtos não sujeitos ao sistema de logística reversa, 
comprometimento no caso de acordos ou termos de compromisso firmados com o 
Município, com participação no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos”41 

 Após essa breve esquematização do disposto no Art. 31 da Lei da PNRS, é visível a 
fixação do holofote de responsabilidades dos resíduos privados sobre os seus próprios 
geradores, colocando-os em posição “titular” na gestão dos resíduos gerados por eles 
próprios. Acerca dos consumidores, a Lei os limita42, deles exigindo o acondicionamento 
adequado e diferenciado dos resíduos sólidos para a coleta ou devolução, desde que previsto 
no Plano Municipal de Resíduos ou estando instituído no sistema de coleta seletiva43. Em 

                                                           
39 Ibidem, p. 50 e 51. 
40 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 2. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. Pp 210 a 234. 
41 Idem. 
42 Ibidem, pp 217 e 218. 
43 Lei nº 12.305: Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a: I - acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; II - disponibilizar adequadamente os 
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Parágrafo único.  O poder público 
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seu caso específico, segundo o Art. 18, cessa sua responsabilidade ao disponibilizar ou 
devolver os resíduos. 
 Por último, a autora analisou a atuação do Poder Público dentro dessa sistemática 
pós-consumo. Para tanto, organizou as competências do poder público em dois grupos a 
legislativa e a material: 

“(i) Competência legislativa para elaboração de planos de resíduos sólidos nas 
esferas federal, estadual e municipal; criação do Sistema Nacional de Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), que deve ser organizado e mantido, de 
forma conjunta, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, inclusive no âmbito da 
produção e distribuição de bens; criação do Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. O 
Art. 71, parágrafo único, do Decreto 7.404/2010 prevê um prazo máximo de dois 
anos, a partir da sua publicação para que o SINIR seja implementado. 
(ii) Competência material: utilização do Sistema Nacional de Informações sobre 
Meio Ambiente (SINIMA), de forma a viabilizar a correta destinação de resíduos e 
disposição de rejeitos: monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e 
agropecuária; disposição de incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 
licenciamento e revisão de atividades de efetiva ou potencialmente poluidoras; e, 
por fim, incentivo à adoção de consórcios ou outras formas de cooperação entre os 
entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e redução dos 
cursos envolvidos.”44 

 Tendo sido suas competências devidamente registradas, no que se referem aos 
deveres do poder público no âmbito da responsabilidade compartilhada, encontramos estes 
listados no Art. 36 da Lei 12.305/10: 

“Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos:  
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  
II - estabelecer sistema de coleta seletiva; 
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso 
na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

                                                                                                                                                                                   
municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva 
referido no caput, na forma de lei municipal. 
44 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 2. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 225. 
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V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.” 

 Além destas, cabe também ressaltar a responsabilidade subsidiária do Poder público, 
nos termos do Art. 29 da Lei nº 12.305/10. Reza o dispositivo que “Cabe ao poder público 
atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 
conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao 
gerenciamento de resíduos sólidos”. Todavia, acreditamos que esse dispositivo se refira à 
responsabilidade civil ambiental pura, que se encarrega apenas de tentar inibir a conduta do 
poder público em casos de dano, não estando compreendida no âmbito da responsabilidade 
compartilhada, que exige do responsável a prática de condutas positivas, ou seja, de agir45. 
 Tendo sido traçada a linha de divisão de responsabilidades já trazida de antemão pela 
lei de resíduos sólidos, é possível constatar que os acordos setoriais não poderão dispor de 
forma contrária ao previsto, podendo apenas minudenciar o que já foi dito pela lei46 ou, no 
máximo, complementa-la no que foi omissa.  

Não se poderia ter, por exemplo, um acordo setorial que alocasse a responsabilidade 
de destinação e/ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos a um ente privado ou que 
determinasse ao poder público a gestão dos resíduos industriais, visto que estes só podem ter 
natureza pública por decisão do Estado. Não poderia ser diferente, visto que a criação de 
serviço público por acordo setorial configuraria hipótese de flagrante ilegalidade. 
 
1.3. A repartição de competências entre os entes federados na gestão de resíduos. 
 Por fim, em se tratando de um serviço público, é relevante agora analisarmos de 
maneira genérica quem são os titulares deste serviço, e algumas posições políticas adotadas 
pelo legislador que possam influenciar na sua prestação. Nesse contexto, a lei da PNRS, 

                                                           
45 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 91 
46 Sobre isso, ver a redação do Art. 23 do Decreto 7.404/10, com ênfase no inciso XIII: “Art. 23.  Os acordos 
setoriais visando a implementação da logística reversa deverão conter, no mínimo, os seguintes requisitos: 
XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes do sistema de 
logística reversa no processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, 
com vistas à reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo reverso 
de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos gerados, das 
embalagens usadas ou pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, devendo incluir:” 
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conforme já comentado, separa as competências de cada esfera federativa de forma precisa, 
buscando esclarecer a função de cada uma na promoção de políticas públicas. 

Assim, o legislador prevê no Art. 10º da Lei de resíduos que cabe aos Municípios e 
ao Distrito Federal a gestão integrada dos resíduos nos respectivos territórios, sem prejuízo 
das responsabilidades do gerador. Para os estados, foram atribuídos os deveres de promover 
a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de 
interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, bem como controlar e fiscalizar as atividades dos 
geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama47.  

A União, por sua vez, ficou incumbida de manter o Sinir48 conjuntamente com as 
demais esferas49, a elaboração do plano nacional de resíduos sólidos50 e a faculdade de 
conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios51.  

Restando cediça a posição da municipalidade como titular do manejo de resíduos 
urbanos, é admitida a sua prestação direta ou mediante delegação, conforme reza o Art. 8º da 
Lei de saneamento. Há também a opção de conceder a prestação de maneira regionalizada, 
na qual um mesmo prestador atende a dois ou mais titulares (i.e., os Municípios), conforme 
preveem os Arts. 2º, VI e 14 a 18 da Lei de Saneamento. 

A prestação de serviços públicos de destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos por entidade que não integre a administração do titular, segundo o artigo 10 
da Lei 11.445/2007, depende da celebração de contrato, vedada sua disciplina mediante 
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. 
                                                           
47 Art. 11 da Lei nº 12.305/10 
48 “O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, é um dos Instrumentos da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 
regulamentada pelo Decreto no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A PNRS está basicamente ancorada neste 
Sistema de Informações e a evolução de sua concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre 
Meio Ambiente (SINIMA) e o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SINISA), atual 
SNIS coordenado pelo Ministério das Cidades. 
Ao SINIR será somado o Inventário de Resíduos que se somará ao Sistema Declaratório Anual de Resíduos 
Sólidos, que será preenchido e atualizado pelas indústrias, sinalizando a origem, transporte e destinação final 
dos resíduos. O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos é outro instrumento da PNRS onde 
as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, serão 
obrigadas a se cadastrar. O IBAMA será responsável por coordenar esse cadastro e já está promovendo a sua 
integração com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais e na sequência ao SINIR.” Disponível no Sítio eletrônico do Ministério do Meio 
Ambiente < http://www.mma.gov.br/> Acessado em 14 de junho de 2015.  
49 Íbidem, Art. 12 
50 Ibidem, Art. 15. 
51 Ibidem, Art. 44. 
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No que se referem às opções políticas adotadas no momento da elaboração das 
normas em questão, temos que o legislador escolheu incentivar a prestação regionalizada, 
em especial por meio da instituição de consórcios52 e a delegação dos serviços públicos, para 
cooperativas de catadores de baixa renda53. Optou também o legislador pela permissão de 
que a prestação de serviços fosse subsidiada mediante a instituição de subsídios tarifários e 
não tarifários54. No capítulo seguinte, abordaremos de forma mais detalhada as formas de 
prestação do serviço em tela. 

 

2. Panorama dos instrumentos disponíveis para a 
contratação dos serviços relacionados aos resíduos 
sólidos. 
 

Tendo sido abordada no primeiro capítulo a definição dos serviços relacionados à 
destinação de resíduos sólidos, faz-se mister neste momento proceder a um rápido panorama 
sobre as formas oferecidas pelo ordenamento jurídico pátrio para a prestação, contratação e 
gestão das atividades de manejo de resíduos, bem como a sua delegação no caso de 
constituírem serviço público. A saber, passaremos rapidamente pela contratação conforme a 
Lei 8.666/93, complementada pela 10.520/02, que institui a modalidade de licitação por 
Pregão; pela Lei 8.987/95, conhecida como a lei geral de concessões; e pela Lei 11.079/04, 
que institui as PPPs, formando um primeiro bloco abrangendo a prestação delegada e 
desestatizada do serviço.  

Serão analisadas em um segundo momento as formas de execução estatizadas, bem 
como as disciplinadas pela Lei nº 11.107/05, que institui os consórcios públicos, caso que 
configuraria a prestação indireta pelos municípios. 

 
2.1 Contratações à luz da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02 
 Sobre o panorama a ser analisado, vale mencionar dois aspectos importantes: o 
primeiro, de cunho metodológico, será de que trataremos de forma unificada a contratação 
                                                           
52 Art. 8º, XIX da Lei 12.305/10. 
53 Idem, Art. 7º, XII e Art. 45. 
54 Art. 3º, VII e Art. 23, IV da Lei 11.445/07 
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mediante a Lei 8.666/93 e a 10.520/02. Optou-se por esta opção porque, no decorrer desta 
pesquisa, as contratações que utilizavam como base a Lei 8.666/93, na verdade, possuíam o 
mesmo objeto daquelas que indicavam a lei do pregão como diploma de regência da 
licitação (prestação de serviços ao poder público).  
 A Lei 8.666/93, conhecida como o “Estatuto geral das Licitações”,55 apresenta as 
disposições gerais sobre os procedimentos licitatórios que necessariamente devem preceder 
as compras e contratações de serviços a serem realizadas pela Administração Pública. Em 
síntese, trata-se do regulamento geral mais antigo para os trâmites em que os entes públicos 
celebram negócios jurídicos com privados para que estes últimos prestem serviços dos quais 
a Administração usufrua diretamente. 
 A Lei do Pregão, por sua vez, apresenta caráter complementar ao disposto no 
Estatuto geral, conforme já é cediço na doutrina, senão vejamos o que o Prof. José dos 
Santos Carvalho Filho afirma ao se debruçar sobre o tema: 

“É importante sublinhar que a nova legislação tem o objetivo básico de 
complementar a Lei nº 8.666/93. Não houve, pois, o intuito de revogação desta 
última lei. É claro que a nova disciplina tem normas que alteram certos aspectos de 
fins e procedimentos em relação ao Estatuto. Evidentemente, por ser lex posterior, 
prevalecem suas normas sobre as da lei antiga. Mas, confrontando-se 
sistematicamente os diplomas legais, pode-se, quando muito, considerar presente, 
em alguns casos, hipótese de derrogação (ou revogação parcial), mantendo-se, no 
entanto, o arcabouço fundamental do Estatuto. Nesse sentido, registra o novo 
diploma a aplicação subsidiária das normas da Lei nº 8.666/93 à modalidade de 
pregão.”56 

 Sobre este primeiro pilar no qual se apoiam as contratações públicas, alguns juristas 
já se manifestaram acerca da existência de limitações da Lei 8.666/93, que a tornariam 
inadequada para a contratação especificamente do serviço público de manejo de resíduos 
sólidos. 

O posicionamento trazido foi elaborado pelo escritório “Pinheiro Pedro Advogados” 
em parecer solicitado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos especiais (ABRELPE) e confeccionado em 2011. Dispõe o documento, in verbis: 

“Como expressamente descrito na lei, este serviço [de manejo de resíduos sólidos] é 
composto por atividades que, apesar de distintas, são absolutamente indissociáveis, 
ante sua natural e lógica complementaridade. 

                                                           
55 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Editora Atlas, 2014. p. 240. 
56 Ibidem, p. 309. 
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Não é possível destacar o serviço de coleta seletiva do serviço de reciclagem, ou 
mesmo da gestão de um aterro sanitário. São todas práticas de uma só cadeia, elos 
que se interconectam com vistas a um só fim, a adequada destinação e disposição 
final.”57 

 Os juristas justificam essa tese com base na unicidade das etapas da cadeia do 
manejo, em tese, estabelecidas pelo Art. 3º XIX da Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (12.305/10) c/c o Art, 7º da Lei de Saneamento Básico (11.445/07), bem como por 
questões de eficiência logística, vejamos: 

“Em primeiro porque a lei é categórica ao tratar das mesmas como atividades 
interdependentes de um só serviço. Em segundo porque para se alcançar os fins 
legais, tais atividades deverão ser inter-relacionadas, deverá haver uma dinâmica e 
eficiente articulação de cada etapa para se evitar atrasos, perdas, seja de resíduos, 
seja de escala, o que logicamente [seria] alcançado somente pela execução de tais 
atividades por um só ente.”58 

 Essa primeira limitação se mostra questionável aos nossos olhos, uma vez que há 
doutrina que tece ressalvas sobre a questão da prestação parcelada das atividades definidas 
nos serviços públicos de saneamento básico. Isto será visto adiante. 

Outra limitação que pensamos existir consistiria no fato de que o Estatuto das 
Licitações não abriria espaço para a delegação do serviço público de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos em si, uma vez que não trata da concessão de um serviço público 
de titularidade atribuída legalmente ao poder público com exclusividade59, conforme pode 
ser depreendido da leitura do Arts. 23, IX da CRFB/8860 c/c 10 da Lei nº 12.305/10.  

A Lei geral de Licitações, entendemos, limita-se a abarcar apenas o escopo dos 
serviços, tanto públicos como privados, prestados exclusivamente à Administração, sem 
menção às figuras de usuários ou consumidores61 que não sejam a própria Administração. 
Sobre esse ponto, encontra-se no Estatuto uma única menção à figura do usuário, presente 
                                                           
57 Pinheiro Pedro Advogados. Política Nacional de Resíduos Sólidos e Parceria Público-Privada. Parecer 
proferido à ABRELPE ., p. 25 
58 Ídem. 
59 Vale comentar que o Art. 200 da Carta Magna atribui ao SUS a competência de colaborar na formulação e 
execução dos programas de saneamento básico. Veja-se: “Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além 
de outras atribuições, nos termos da lei: IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico;” 
60 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico;” 
61 Lembrando que o direito consumerista indiscutivelmente se aplica às relações de prestação de serviço 
público, conforme reza o Art. 6º, X da Lei 8.078/90, apesar de sua subsidiariedade ser reconhecida pela  
doutrina. Nesse sentido, ver: JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 
1997, p. 131 e também ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e defesa do consumidor: 
possibilidades e limites da aplicação do CDC. In: LANDAU, Elena (org). Regulação jurídica do setor elétrico. 
Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, pp. 153 e 154. 
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no seu Art. 62, §3º, II que se limita a estabelecer disposições específicas a serem aplicadas 
quando esse usuário for a própria Administração62.  

 
2.2 Contratações à luz da Lei 8.987/95 

O segundo diploma clássico sob cujo regime poderiam ser contratados os serviços 
relacionados aos resíduos sólidos seria a Lei 8.987/95, que é conhecida como a Lei Geral de 
Concessões. Conforme se depreende de seu Art. 1º, a Lei de concessões rege as “concessões 
de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos”. 
 Tendo em vista o já exposto sobre o Estatuto das Licitações, o fator que mais chama 
atenção na lei em análise consiste no fato de que ela, diferentemente da Lei 8.666/93, 
abrange o instituto da delegação da prestação dos serviços públicos propriamente ditos.  

Sabe-se que o conceito de serviço público encontra-se em crise;63 todavia, esta não 
nos prejudica, tendo em vista que apenas as características cediças do serviço público 
propriamente dito – titularidade exclusivamente estatal, remuneração por tarifa, exploração 
direta ou mediante os institutos de concessão ou permissão e precedência obrigatória de 
licitação64 – nos são relevantes e que a definição rígida, precisa e fechada (“numerus 
clausus”) oferecida pelas leis 12.305/10 e 11.445/07 de quais atividades constituiriam ou 
não serviço público afastam qualquer dúvida sobre essa questão, bem como a relevância da 
referida crise para este trabalho. 

Dessa forma, em um primeiro momento, o instituto da concessão comum seria apto a 
promover a delegação do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos, uma vez que permite a prestação do serviço por um ente privado – concessionária – 
a outros entes privados – usuários – entre os quais pode-se ou não incluir a própria 
Administração. 

                                                           
62 “Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço. § 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no 
que couber: II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.” 
63 Sobre isso, ver FARIAS, Sara Jane Leite de. Regulação jurídica dos serviços autorizados. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p. 70. 
64 Art. 175 da CRFB/88. 
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Conforme já foi trabalhado no capítulo anterior, o serviço supracitado possui a 
peculiaridade de ser composto de diversas etapas, tendo as fronteiras de sua natureza jurídica 
delineadas pela tipologia dos resíduos envolvidos na sua execução e/ou pela 
responsabilidade do ente que gerou os determinados resíduos65. 

Revisitando rapidamente o serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 
temos que a Lei de Saneamento Básico restringe a natureza de serviço público para as 
atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reuso ou reciclagem, de 
tratamento e de disposição final que estivessem relacionadas apenas aos resíduos domésticos 
ou originários da limpeza e varrição de logradouros e vias públicas66.  

Vale mencionar que, apesar de o inciso III do Art. 7º da Lei 11.445/07 sinalizar que 
também serão serviços públicos “outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública 
urbana”, todas as eventuais atividades que possam surgir só gozarão desta natureza jurídica 
caso sejam relacionados aos resíduos dispostos no inciso III do Art. 3º. 

Assim, tendo sido esclarecida a nítida natureza da atividade em tela, seria plausível 
concluir, em um primeiro momento, pelo cabimento da concessão comum para a contratação 
(e delegação) do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Todavia, 
para uma exploração teórica mais precisa dessa compatibilidade, cabe analisar um aspecto 
relevante: a remuneração por taxa ou tarifa, ocasião na qual essa compatibilidade torna-se 
questionável.  
                                                           
65 Lei nº 11.445/07: Art. 5º  Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de 
soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as 
ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de 
responsabilidade do gerador. 
Art. 6º O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo 
não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 
Decreto nº 7217/10 Art. 2o  Para os fins deste Decreto, consideram-se: 
§ 1o  Não constituem serviço público: I - as ações de saneamento executadas por meio de soluções individuais, 
desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços; e II - as ações e serviços de 
saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do 
gerador. § 2o  Ficam excetuadas do disposto no § 1o: I - a solução que atenda a condomínios ou localidades 
de pequeno porte, na forma prevista no § 1º do art. 10 da Lei nº 11.445, de 2007; e II - a fossa séptica e outras 
soluções individuais de esgotamento sanitário, quando se atribua ao Poder Público a responsabilidade por 
sua operação, controle ou disciplina, nos termos de norma específica. 
66 Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 
Art. 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos é composto pelas seguintes atividades: I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos 
relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; II - de triagem para fins de reúso ou 
reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na 
alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e 
logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 
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O que torna a questão da remuneração complexa consiste no fato de que o serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos engloba, em um só 
ofício, a coleta de dois tipos diferentes de resíduos – os domiciliares e os oriundos da 
varredura de logradouros públicos. Ou seja, o legislador categorizou em uma mesma 
ocupação um serviço público indivisível – a coleta, tratamento etc dos resíduos oriundos da 
varrição de ruas – e um serviço divisível – as mesmas atividades, só que relacionadas aos 
resíduos domiciliares. 

Acerca dos resíduos domiciliares, o STF já se pronunciou no sentido de que “A taxa 
cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da 
Constituição Federal. ”67, fixando este entendimento no enunciado da Súmula Vinculante nº 
19 (grifou-se).  

Para uma explicação mais completa, analisemos o enunciado do precedente 
representativo da referida súmula, nas palavras do Ministro Relator Ricardo Lewandowski:  

“Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de 
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros 
serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti 
universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre daí 
que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são 
constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como 
taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. 
”68 (grifou-se) 

 Dessa forma, o Pretório Excelso já se manifestou no sentido de que o serviço de 
coleta domiciliar, por ser específico e divisível, poderia ser remunerado mediante taxa. 
Todavia, os textos da súmula, bem como o do voto condutor supracitado, deixam claro que 
isto só se configura se o serviço for prestado de forma totalmente independente e dissociada 
do serviço relacionado aos resíduos gerados pela limpeza das áreas públicas. 
 A questão em pauta direciona para o questionamento se, apesar de abrangidas 
categoricamente pelo legislador no mesmo serviço, as atividades relacionadas aos resíduos 
domiciliares poderiam ser prestadas separadamente por entes distintos. Nesse sentido, já 
                                                           
67 Súmula Vinculante nº 19, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1248 (acesso em 13 de maio de 2015). 
68 (RE 576321 RG-QO, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.12.2008, 
DJe de 13.2.2009). 
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houve manifestação da doutrina, nomeadamente a do Prof. Floriano de Azevedo Marques, 
sobre essa possibilidade, veja-se: 

“Outra peculiaridade do setor são as atividades ditas indivisíveis. É dizer aquelas 
que são oferecidas a toda a coletividade e não aos administrados individualmente. 
São aquelas atividades em que o usuário é a coletividade como um todo, e não os 
indivíduos isolados. É o que ocorre com a limpeza (varrição, coleta, capinagem, 
etc.) nos bens públicos de uso comum (ruas, praças, calçadas, etc). É praticamente 
impossível separar, no saneamento ambiental, as atividades divisíveis das 
indivisíveis. 
Por primeiro, porque a não execução de umas pode anular o benefício da prestação 
de outras (inimaginável, por exemplo, uma cidade com coleta domiciliar 
irrepreensível, mas com varrição e coletas sofríveis nas áreas públicas). 
Por segundo, porque, indesviavelmente, estas atividades deverão se interconectar 
em algum momento, pois os resíduos ‘individuais’ (divisíveis) terão o mesmo destino 
dos resíduos “coletivos” (ditos indivisíveis), de modo que as soluções de destinação 
final (p.e. aterro sanitário) haverão de ser comuns.”69 

 Após expor brevemente essa questão logística sobre a alegada impossibilidade da 
delegação separada, prossegue o ilustre professor a se debruçar sobre o aspecto jurídico da 
questão: 

“O problema maior estaria nas modelagens de remuneração do serviço. Se pensado 
como atividade econômica, o serviço pode ser remunerado por tarifa paga pelos 
usuários (individuais, no caso dos serviços divisíveis ou o poder público, usuário 
nos serviços indivisíveis). Porém, a remuneração por tarifa paga pelos usuários traz 
o problema prático da quantificação dos serviços prestados. Por exemplo, na coleta 
de resíduos sólidos as soluções tecnológicas de quantificação – pesagem – de 
resíduos são caras, praticamente inviáveis. Poder-se-ia cogitar da cobrança pela 
tarifa de disponibilidade do serviço (como ocorre com a tarifa de assinatura de 
telefonia ou mesmo o consumo mínimo de luz ou gás), mas isso certamente traria 
questionamentos jurídicos quanto à viabilidade dessa cobrança tarifária. No caso 
do saneamento ambiental a questão se divide. No fornecimento de água tratada, a 
mensuração é possível e bastante comum. Já no esgotamento sanitário temos a 
mesma dificuldade verificada nos resíduos sólidos (embora em ambos os casos não 
se discuta tratar-se de serviços divisíveis, malgrado de mensuração 
operacionalmente muito dificultosa), o que leva que a cobrança da tarifa seja 
arbitrada e embutida na tarifa de água.”70 

 O professor conclui no sentido de que também é inapropriada a hipótese de cobrança 
por taxa, tendo em vista a posição reiterada do STF (agora fixada em súmula) sobre a 
impossibilidade de cobrança dessa espécie tributária pela prestação de serviços indivisíveis. 
Dessa forma, a suposta limitação trazida acerca atribuição individual da parcela dos serviços 

                                                           
69 NETO, Floriano de Azevedo Marques. As Parcerias Público-Privadas no Saneamento Ambiental. In Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia nº2, maio-
jun-jul, 2005, Disponível na internet: <http://www.direitodoestado.com/>. Acesso em 13 de maio de 2015. P. 
28. 
70 Ibidem, p. 29. 
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indivisíveis criaria óbice para que se delegue o serviço em questão sob a égide da Lei nº 
8.987/9571.  
 Segue essa mesma linha o Prof. Marçal Justen Filho, ao sequer cogitar a delegação 
em separado dos serviços referentes a cada origem dos resíduos (imóveis e da rua), sendo 
assertivo ao considerar-lhes como serviço único e concluir também pela inaplicabilidade do 
regime da Lei Geral de Concessões. O prof. se debruça sobre o tema comentando justamente 
o julgamento que deu origem a súmula, veja-se: 

“Esse julgado sublinha a dificuldade de estabelecer a remuneração por alguns 
serviços que são prestados parcialmente em benefício de um usuário determinado e 
parcialmente em benefício da coletividade. É o caso do serviço público de limpeza, 
que tanto abrange a coleta de lixo residencial como a varredura das vias públicas e 
a retirada dos dejeitos ali existentes. Ressalte-se que a referida dificuldade não pode 
ser resolvida pela pura e simples gratuidade do referido serviço. É evidente que a 
limpeza pública propriamente dita é prestada em benefício da coletividade em seu 
conjunto, mas a coleta do lixo domiciliar, industrial e hospitalar envolve serviços 
específicos e divisíveis em favor de usuários perfeitamente determináveis. 
Portanto, o custeio de serviços genéricos e universais não poderá fazer-se por meio 
de taxa (nem por tarifa, aliás). Na visão tradicional, esses serviços não podem ser 
objeto de concessão comum de serviço público, em vista da impossibilidade de 
remuneração proporcional a exploração. ”72 

 Podem ser encontrados, também, argumentos que embasem a dissociabilidade das 
tarefas (coleta, transbordo, transporte, etc). Esse posicionamento contrário foi levantado 
pelos juristas do escritório Pinheiro Pedro. Além disso, consta-se que o Decreto 7.217/10 
prevê expressamente em seu Art. 44 que Art. “as atividades descritas neste Decreto como 
integrantes de um mesmo serviço público de saneamento básico podem ter prestadores 
diferentes”, desde que entre os prestadores celebre-se Contrato de Articulação73.  

Sobre esse ponto de vista teórico, retorna o professor Marçal Justen Filho advogando 
em favor da possibilidade de desdobramento dos serviços públicos de saneamento em etapas 
ou atividades dissociáveis entre si, sem que isso comprometa a qualificação de serviço 
público incidente sobre cada uma delas74.  

                                                           
71 Ídem. 
72 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 783 e 784. 
73 Decreto nº 7.217/10: Art. 44, §1º. 
74 JUSTEN FILHO, Marçal. Cobrança de tarifa pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. In 
Direito e Administração. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo (Org.). Direito e Administração 
Pública - Estudos em Homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. v. 
1. p. 467. 
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De forma sucinta, os argumentos invocados pelo jurista seriam que: (i) não há 
disposição expressa no sentido de que o desenvolvimento isolado de cada uma das 
atividades descaracterize o regime jurídico publicista, (ii) o instituto da concessão admite 
que ela seja utilizada de modo parcial75, (iii) qualquer interpretação distinta dessa acarretaria 
a inconstitucionalidade do Art. 3º, I, “b” da Lei 11.445 pois que o Art. 175 da CRFB/88 não 
restringiu o conceito de serviço público às atividades completas de satisfação das 
necessidades coletivas. 
 No decorrer de sua argumentação, o doutrinador faz, para fins didáticos, um paralelo 
das atividades de esgotamento sanitário com o serviço público de energia elétrica, bem como 
com o próprio serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos76. O autor 
utilizou do paralelo com estes dois serviços para explicar o primeiro dos argumentos acima 
colacionados. Não apenas por isso, mas também pelo fato de que o manejo de resíduos 
constitui espécie do gênero saneamento básico, é plausível de se entender que a eles também 
se apliquem os argumentos suscitados. 
 Ao optar por levar em consideração o suposto impedimento levantado acerca da 
operação com os resíduos domiciliares e dos logradouros o interprete seria direcionado para 
a conclusão de que a dissociação defendida acima se refere à possibilidade de 
desmembramento entre as atividades descritas no artigo, ou seja, para efeitos de nosso caso 
concreto, a coleta, o transbordo e o transporte poderiam ser separados um do outro entre si, 
mas não que se poderia fragmentar uma mesma atividade em função da classificação do 
resíduo a que se refere.  

Assim, ao se tentar combinar todos os posicionamentos encontrados sobre a questão, 
uma cognição sistemática acerca do apanhado doutrinário trazido permitiria concluir que se 
pode prestar separadamente o transbordo do transporte, mas não se pode separar o 
transbordo de resíduos domiciliares do transbordo de resíduos oriundos das ruas, por 
exemplo. 
 Sabe-se que o STF já se pronunciou acerca da possibilidade de cobrança de preços 
públicos sobre os serviços de água e esgoto, senão, veja-se: 
                                                           
75 DAL POZZO, Augusto Neves “A gestão do serviço de saneamento básico pelo instrumento da concessão” 
apud JUSTEN FILHO, Marçal. Cobrança de tarifa pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 
In Direito e Administração. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo (Org.). Direito e 
Administração Pública - Estudos em Homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 1. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2013. v. 1. P. 458. 
76 Idem. 
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“Embargos de declaração opostos à decisão do relator: Conversão em agravo 
regimental. Constitucional. Tributário: Taxa de esgoto sanitário. Prestação de 
serviço por concessionária. Natureza jurídica de preço público. I – Embargos de 
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em 
agravo regimental. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido 
de que não se trata de tributo, mas de preço público, a cobrança a título de água e 
esgoto. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo 
regimental. Não provimento deste.”77 

 Apesar disso, o Pretório Excelso não respondeu se esse posicionamento prevaleceria 
frente à peculiaridade apresentada pelo serviço de manejo de resíduos urbanos, que 
consubstancia uma parte divisível e uma indivisível.  

Considerando que seja admitida a prestação parcelada dos serviços, seria possível 
contratar os serviços de forma discriminada nos moldes da Lei nº 8.666/93, todavia, 
permanece a limitação quanto a impossibilidade de se delegar atividade qualificada como 
serviço público pelos moldes exclusivos do Estatuto das Licitações por motivos já 
apresentados. Acerca da Lei de Concessões, também é difícil adotar seu regime em virtude 
da aparente incompatibilidade jurídica da remuneração por tarifa. 

Assim, a problemática da remuneração se mostrou a principal dificuldade a ser 
transposta na contratação mediante o regime da lei geral de concessões, no capítulo III será 
estudado se a dificuldade apresentada é levada ou não em consideração pela Administração, 
a despeito do seu apontamento pela doutrina. Adiante, prosseguiremos à análise do regime 
de contratações ditadas pela Lei 11.079/04. 

 
2.3 Contratações mediante PPPs 

Abordaremos agora a possibilidade de delegação do serviço em questão mediante o 
uso das Parcerias Público-Privadas, reguladas pela Lei 11.079/04. As PPPs se caracterizam 
principalmente por terem o seu escopo de aplicação limitado aos casos em que o objeto do 
contrato abarque necessariamente uma concessão de serviço, não admitindo outras espécies 
de contratações como o mero fornecimento de mão-de-obra, instalação de equipamentos ou 
execução de obra pública78 como na Lei 8.666/93. Conforme bem observado pelo Prof. 
                                                           
77 (RE-ED 447536/SC – Emb. Decl. no Rec. Extraordinário. Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO. 
Julgamento:28/6/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma.) 
78 Lei nº 11.079/04: Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa. § 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública. 
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Maurício Portugal Ribeiro, ao ser comparada com a Lei geral de concessões (8.987/95), 
conclui-se que a Lei das PPPs não modifica o desenho das atividades delegáveis pelo ente 
público aos particulares.79 

A PPP patrocinada se caracteriza, principalmente, pela contraprestação pecuniária 
que o poder público se compromete a pagar para o parceiro privado com o intuito de 
complementar a tarifa paga pelos usuários do serviço público explorado80. Essa modalidade 
se mostra interessante na medida em que permite a transferência do financiamento do objeto 
contratado aos encargos do parceiro privado, possibilitando uma maior economia por parte 
do ente titular.  

Dessa forma, isso abre espaço para que os custos de implantação e de operação e a 
margem de lucro do operador do Aterro Sanitário sejam amortizados pela remuneração a ser 
captada com as tarifas, bem como com a contraprestação pecuniária a ser paga pelo Estado. 
Essa possibilidade de financiamento pelo parceiro privado, bem como a complementação 
pelo Estado aumentam as chances de se atingir a viabilidade econômica do projeto81. Outra 
vantagem da modelagem das PPPs é que esta vincula a remuneração do parceiro privado ao 
seu bom desempenho na prestação do serviço, fator este pelo qual o legislador demonstrou 
zelo ao editar o Art. 19, VI da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o 
Art. 23, I da Lei de Saneamento Básico82. 

Sabe-se, todavia, que apesar da complementariedade da remuneração efetuada pelo 
poder público não se exclui, no caso das concessões patrocinadas, a remuneração por tarifa, 
o que faria com que optar por esta modalidade de parceria incorresse no mesmo problema 
remuneratório acima explicado quando se tratou da Lei 8.987/95. Afinal, conforme já 
                                                           
79 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP - Parceria Público-
Privada: Fundamentos Econômico-Jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. P. 84 
80 Lei nº 11.079/04: Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa. § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
81 “Política Nacional de Resíduos Sólidos e Parceria Público-Privada”, Pinheiro Pedro/ABRELPE, p. 28 
82 Não se está dizendo que os indicadores não poderiam existir nas demais modelagens de contratação que não 
sejam PPP, mas que, apenas no caso desta, a remuneração poderá guardar relação direta com o desempenho 
auferido pelos indicadores.  
Lei 12.305/10: Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 
mínimo:  
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos;  
Lei 11.445/07: Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e 
social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
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comentou o Prof. Marçal Justen Filho, a remuneração de um serviço em que uma das 
parcelas é divisível e a outra não, impediria que este fosse remunerado tanto por taxa como 
por tarifa, que é o caso em questão. 

Esse óbice, contudo, não foi adotado na análise contratada pela ABRELPE, na qual 
os responsáveis pela elaboração do estudo se omitiram sobre esse suposto impedimento. 
Além disso, se posicionaram a favor do modelo da PPP patrocinada visto que apenas a 
remuneração por tarifa junto com a contraprestação permitiria a viabilidade econômica do 
projeto83. Dessa forma, essa incerteza quanto à questão da remuneração ilumina um cenário 
de risco para adoção da PPP patrocinada, tornando difícil responder se ela poderia ou não ser 
adotada. 

Vale comentar aqui a PPP na modalidade de concessão administrativa. Nessa 
modalidade, o parceiro privado será remunerado pela contraprestação pecuniária com a qual 
o ente federativo concedente se compromete a pagar. Isso porque, tradicionalmente, a 
concessão administrativa é utilizada quando não existem usuários para o serviço em questão, 
salvo o próprio poder concedente que dele usufrui. 
 Tem-se que o óbice doutrinário poderia ser superado mediante a instituição de uma 
PPP administrativa, vez que todas as transferências de bens e direitos oriundos do 
patrimônio do Poder Público constituem contraprestação, e não tarifa84. Dessa forma, no que 
se refere ao objeto principal do contrato – o serviço público de limpeza e manejo de RSU – o 
problema da remuneração poderia restar mitigado, ao menos sob o ponto de vista jurídico. 

Observando a situação através do prisma econômico, a remuneração pura pelos 
cofres públicos faria com que a municipalidade muito provavelmente incorresse em 
dificuldades orçamentárias. Acerca desse problema, seriam convenientes os instrumentos 
previstos na legislação que prevê a possibilidade de concessão, pela União, de benefícios ou 
incentivos orçamentários, creditícios ou fiscais para a favorecer a prestação dos serviços 
públicos, admitir o uso de subsídios nas concessões destes serviços e prever a sua gestão 
associada entre os entes federativos por meio de consórcios ou mesmo de convênios e 
contratos de programa85. Vale lembrar, contudo, que a aplicação de recursos repassados pela 
                                                           
83 Ibidem, p. 32. 
84 RIBEIRO Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. “Comentários à Lei de PPP – 
Parceria Público-Privada: fundamentos econômico-jurídicos”. São Paulo: Malheiros, 2007. Pp. 200 e 201. 
85 Nesse sentido, a doutrina já envidou esforços em elaborar um modelo de gestão associada que utilizasse os 
convênios de cooperação em detrimento dos consórcios. O modelo sugerido envolvia, também, o 
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União não pode incidir sobre o prestador de serviço público de saneamento que não integre 
os quadros da Administração Pública. 
 Todavia, sabe-se que os aterros, a depender de suas instalações, podem armazenar 
resíduos que não sejam os urbanos, componentes do serviço público em tela. Justamente por 
não comporem a atividade objeto do contrato administrativo a ser celebrado com o 
particular, não poderiam ser executados sob um regime de direito público, restando sobre a 
égide do direito privado. 
 Justamente pela natureza jurídica distinta, vislumbra-se conjugar prestação do 
serviço ao ente público de forma simultânea ao tratamento e a disposição final de outros 
tipos de resíduos – os industriais, de responsabilidade de seus geradores, etc – de forma a 
poder também atender a outros particulares interessados. Para tanto, vislumbra-se criar essa 
concomitância de atendimento ao fixar as receitas advindas do manejo de resíduos não-
urbanos como sendo receitas acessórias ao contrato principal, em conformidade com o que 
propõe o Art. 11 da Lei nº 8.987/95. 
 Essa possibilidade invoca a discussão sobre se o Art. 11 da Lei 8.987/95 se aplicaria 
ou não às concessões administrativas, uma vez que esse último diploma determina 
explicitamente quais artigos da LGC se aplicarão subsidiariamente ao seu regime86, 
nomeadamente os Arts. 21, 23, 25 e 27 a 39. Nesse aspecto, resta a dúvida se essa disposição 
do Art.3º constituiria previsão taxativa ou exemplificativa, não sendo clara quanto a 
possibilidade de aplicação do Art. 11 da Lei 8.987/95 às PPPs. 
 Sobre isso, o Prof. Maurício Portugal Ribeiro já se manifestou de forma muito 
elucidativa: 

                                                                                                                                                                                   
aproveitamento dos contratos de concessão já existentes de forma a incluir como usuários do serviço outros 
municípios inicialmente não abarcados. Para maiores detalhes, ver: PRADO, Lucas Navarro; SILVA, Marco 
Aurélio de Barcelos; RIBEIRO, Maurício Portugal. Como viabilizar o uso de aterros sanitários objeto de 
concessão ou PPP e regularizados ambientalmente por municípios lindeiros ao concedente, Brasília, 29 de 
setembro de 2013. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/como-viabilizar-o-uso-de-aterros-
sanitarios-objeto-de-concessao-ou-ppp-e-regularizados-ambientalmente-por-municipios-lindeiros-ao-
concedente> Acesso em agosto de 2015. 
86 Lei nº 11.079/04: “Art. 3º: As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 
31 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. § 1o As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-
se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são 
correlatas. § 2o As concessões comuns continuam regidas pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. § 3o Continuam regidos 
exclusivamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os contratos 
administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa.” 
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“Em verdade, pensamos que o art. 11 da Lei 8.987/95 deveria se aplicar às 
concessões administrativas, eis que, do ponto de vista econômico, faz sentido, 
mesmo nessas concessões, separar as receitas adicionais, nos termos acima 
sugeridos, das obtidas com contraprestações públicas. Todavia, tal conclusão é de 
difícil admissibilidade em face do art. 3º da Lei de PPP, que estabelece quais os 
artigos  da Lei de Concessões passíveis de aplicação às concessões 
administrativas”87 

 Ainda que consideremos a estipulação de receitas acessórias nas PPPs 
administrativas como sendo possíveis, resta saber se a atividade de manejo de resíduos 
sólidos não urbanos poderia ser subsumida no que prevê os Arts. 11 e 18, VI da Lei Geral 
de Concessões. Ou seja, questiona-se se a coleta, o tratamento e a disposição final dos 
demais resíduos poderia ou não ser prevista como receita acessória em um edital de PPP 
administrativa. Sobre isso, a doutrina clássica já envidou esforços para responder a questão, 
definindo como “acessória ao serviço concedido toda atividade que possa ser suprimida, sem 
que isso desnature a prestação do serviço”88. 
  Dessa forma, dentre as formas mais comuns e genéricas de prestação desestatizada 
do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, este pequeno panorama nos leva a 
crer que, enquanto a modelagem por meio da Lei 8.666/93 e 8.987/95 apresentam muitas 
limitações, as PPPs, por mais viáveis que possam parecer – principalmente a concessão 
administrativa – não deixam de apresentar riscos jurídicos em seu desenho. 
 
2.4. Outros arranjos: prestação direta e consórcios públicos 
 No que se refere à prestação direta, temos que os entes federativos poderão prestar o 
serviço diretamente, uma vez que possuem titularidade para tal. Acerca da execução indireta 
e descentralizada dos serviços – porém ainda considerada como estatizada – temos a 
delegação da execução dos serviços a pessoas jurídicas de direito privado compreendidas no 
corpo da Administração Indireta, nomeadamente as Autarquias, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. Acerca disso, elucida a profª. Maria 
Sylvia Di Pietro:  

“Quando a Constituição fala em execução direta, tem-se que entender que abrange 
a execução pela Administração Pública direta (constituída por órgãos sem 
personalidade jurídica) e pela Administração Pública indireta referida em vários 

                                                           
87 RIBEIRO Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – 
Parceria Público-Privada: fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 201. 
88 JUSTEN FILHO, Marçal, Concessões de Serviços Públicos, 1ª ed.  São Paulo: Dialética, 1997, p. 160-161. 
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dispositivos da Constituição, em especial no artigo 37, caput, e que abrange 
entidades com personalidade jurídica própria, como as autarquias, fundações 
públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.”89  

Assim, não há muitas dúvidas acerca da possibilidade da prestação estatizada dos 
serviços de resíduos sólidos. Nesse contexto, merece destaque a possibilidade de gestão 
associada dos serviços públicos, que foi instituída pela Lei nº 11.107/05 ao criar a figura dos 
consórcios públicos. 
 Tratando agora rapidamente dos consórcios públicos, tem-se que se trata de instituto 
jurídico que visa à cooperação entre entes federativos e que tem por objeto a realização de 
atividades e metas de interesse comum das pessoas federativas consorciadas. O consórcio 
público, diferentemente do convênio, possui personalidade jurídica própria, podendo esta ser 
de direito público ou privado90. Os consórcios visam promover a chamada gestão associada 
dos entes federativos para a comutação de esforços em prol da prestação de serviços 
públicos91. 
 No caso do manejo de resíduos sólidos, por se tratar de atividade complexa e que 
exige a implementação de vultosas instalações de infraestrutura, o consórcio se mostra uma 
opção viável para auxiliar a sua execução, conforme o próprio legislador não se furtou a 
observar, chegando ao ponto de incentiva-los92. Tendo isso dito, passaremos a explorar as 
formas pelas quais a prestação do serviço público estudado poderia tomar forma no escopo 
dos consórcios. 
 No caso de constituição do consórcio sob personalidade jurídica de direito público, 
hipótese na qual configurará espécie do gênero autarquia93, os entes federativos 
consorciados teriam a faculdade de transferir uma gama maior de atividades ao consórcio 
que não poderiam ser transferidas a entes privados como a regulação, fiscalização, 
                                                           
89 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014 Pp 118 e 119. 
90 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Editora Atlas, 2014. p. 230. 
91 Ibidem, p. 360. 
92 Lei 12.305/10: Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: XIX - o 
incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à 
elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. Art. 45.  Os consórcios públicos 
constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a 
prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos 
instituídos pelo Governo Federal. 
93 SCHNEIDER, Dan Moche;, RIBEIRO, Wladimir Antonio; e SALOMONI, Daniel (autores). / PEREIRA DE 
OLIVEIRA, Nelcilândia; GARCIA, Luciana de Oliveira e ANTERO, Samuel A. (orgs.). Orientações Básicas 
para a Gestão Consorciada de Resíduos Sólidos. Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades 
Institucionais – IFCI / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG / Editora IABS, Brasília-DF, Brasil - 2013. p. 62. 
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planejamento e prestação direta ou delegada dos serviços públicos a terceiros. Isto se torna 
possível visto que a autarquia possui a atribuição de executar atividades tipicamente 
públicas94. 
 Dessa forma, o consórcio, assim como os seus entes membros, terá a prerrogativa de 
delegar a prestação dos serviços públicos de coleta e transbordo, transporte e triagem, para 
fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição 
final dos resíduos sólidos urbanos pelos mecanismos das leis 8.666/93, 11.079/04 e 
8.987/95, caso se considere possível a sua remuneração mediante taxa ou tarifa.  

Há também a possibilidade de prestação estatizada do serviço, situação nas quais o 
consórcio celebrará contrato de programa com a companhia de saneamento do Estado, por 
exemplo, para que esta execute o serviço, bem como a prestação estritamente direta do 
serviço pelo próprio consórcio, caso em que serão celebrados contratos de programa entre a 
pessoa do consórcio e os próprios entes consorciados.95 

No capítulo seguinte, será feito um olhar empírico sobre os casos levantados. 
Reiterando o que já foi dito, os consórcios públicos podem atuar como concedentes de 
serviços públicos, podendo, inclusive, utilizar dos três moldes de contratação já tratados 
acima.  

Por esse motivo, por se considerar que, aos casos em que foram constituídos 
consórcios públicos com o fim de delegar a prestação regionalizada dos serviços públicos 
em estudo, poderiam ser aplicadas as mesmas críticas feitas aos três moldes de contratações 
antes explorados, não se focou em buscar por casos específicos em que se constituíram 
consórcios. 
 
 

                                                           
94 Decreto-Lei nº 200/67: Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: I - Autarquia - o serviço autônomo, 
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada. 
95 SCHNEIDER, Dan Moche;, RIBEIRO, Wladimir Antonio; e SALOMONI, Daniel (autores). / PEREIRA DE 
OLIVEIRA, Nelcilândia; GARCIA, Luciana de Oliveira e ANTERO, Samuel A. (orgs.). Orientações Básicas 
para a Gestão Consorciada de Resíduos Sólidos. Fundação Instituto para o Fortalecimento das Capacidades 
Institucionais – IFCI / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG / Editora IABS, Brasília-DF, Brasil - 2013. p. 72 a 
74. 
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3. Um olhar empírico sobre a contratação do manejo de 
resíduos. 
 

 Para compor a seção empírica deste trabalho, foram levantados editais e contratos de 
licitação – bem como outros documentos anexos como o projeto básico quando se 
mostravam relevantes às discussões apresentadas neste trabalho – que englobavam em seu 
objeto atividades relacionadas aos resíduos sólidos.  

O presente capítulo se dividirá em três blocos, sendo um para cada molde de 
contratação abordado, No primeiro bloco, serão analisadas as contratações  ocorridas sob a 
égide da nº Lei 8666/93 e 10.520/02. Em seguida, far-se-á o mesmo com aquelas regidas 
pela Lei nº 8.987/95 e, por último, com aquelas apoiadas na lei das PPPs. O foco principal 
da análise se dá sobre a forma como o objeto é descrito nos documentos, vez que este 
constitui o principal elemento para verificar quais as parcelas do manejo que foram objeto 
do contrato, bem como se esse parcelamento levou em consideração a classificação dos 
resíduos.  

 
3.1 Contratos celebrados à luz da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02 

No que se refere ao primeiro bloco, fez-se o esforço de esquematizar os certames 
examinados na forma de tabela, visto que, por se tratar de contratações mais simples – por 
não consistirem em delegação de serviços públicos –, acabaram por ser pontuais os 
comentários a serem tecidos. Dito isso, colaciona-se abaixo o resultado do primeiro bloco. 
Os editais relativos a este primeiro bloco se encontram aglutinados no Anexo I. 
Município de Abdon Batista (Santa Catarina)  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2014. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014. 
Objeto: “Contratação de empresa para coleta, transporte, reciclagem, industrialização e 
destino final do lixo domiciliar urbano da cidade de abdon batista” 
Prazo do Contrato: 31/12/2014. 
Comentários: Observa-se que, no caso em questão, a municipalidade contratou o serviço de 
forma parcelada no que se refere aos tipos de resíduos e também às atividades em si. 
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Contrataram apenas a coleta dos resíduos domiciliares, deixando de fora os originários da 
limpeza de ruas. Ficaram de fora também as atividades de transbordo, triagem e tratamento.  
 
Município de Sinimbu (Rio Grande do Sul) 
CONCORRÊNCIA N.º 003/2015 
Objeto: “Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta de lixo 
residencial e comercial, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e rurais do 
Município de Sinimbu, no regime de execução INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
conforme o projeto básico do edital de licitação nº 003/2015 e a proposta vencedora, que fazem 
parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.”96 
Prazo: Doze Meses admitindo prorrogação. 
Comentário: Observa-se aqui que a municipalidade contratou apenas os serviços de coleta, 
transporte e destinação final, deixando de fora novamente as atividades de transbordo, 
triagem e tratamento. No que se refere aos tipos de resíduos contratou os resíduos 
residenciais e comerciais. Curiosamente, o poder concedente utilizou o regime de empreitada 
para o contrato de prestação dos serviços. 
  
 
Município de Veranópolis (Rio Grande do Sul) 
CONCORRÊNCIA Nº 010/2015 
Objeto: “prestação de serviços diários de coleta convencional (orgânica) e seletiva, transporte e 
destinação final de resíduos domiciliares e comerciais do Município de Veranópolis, compreendendo 
a coleta estimada mensal de 500 (quinhentas) toneladas e anual de 6.000 (seis mil) toneladas, com 
uma quilometragem mensal para realizar toda a coleta estimada de 10.000 km (dez mil quilômetros), 
não estando computada a quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação 
final), a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme especificações 
técnicas constantes deste Edital”97 
Prazo: 13.1 “O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será de 12 (DOZE) 
MESES, podendo ser renovado por períodos anuais, até o limite de 60 (sessenta) meses, por 
interesse da Administração e com anuência do Contratado, se houver interesse de ambas as partes, 
nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.”98 
Comentário: A municipalidade contratou, novamente, apenas os serviços de coleta, 
transporte e destinação final. No que se refere aos tipos de resíduos contratou os resíduos 
residenciais e comerciais. O poder concedente utilizou o regime de empreitada para o 
contrato de prestação dos serviços. 
 
                                                           
96 Edital de CONCORRÊNCIA N.º 003/2015. Município de Sinimbu (RS). 
97 Edital de CONCORRÊNCIA Nº 010/2015. Município de Veranópolis (RS). 
98 Idem. 
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Município de Ibiporã (Paraná) 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
Objeto: “3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de coleta porta a porta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos (orgânicos, recicláveis e rejeitos), provenientes de pequenos geradores das áreas urbana e 
rural do município de Ibipora/Pr e operação do aterro sanitário do Município de Ibiporã/PR, 
conforme condições, especificações, valores estimados e relação detalhada constantes no Projeto 
Básico. ” “3.2. A execução do objeto compreende o fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais, através de Regime de Empreitada Global. ”99 
Prazo: “17.1. O prazo de vigência deste contrato e de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, desde 
que permaneçam vantajosas as condições para o SAMAE, atestadas expressamente pelo setor 
competente, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993.”100 
“3.2. A execução do objeto compreende o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, 
através de Regime de Empreitada Global.”101 
Comentário: Este edital merece especial atenção. Diz-se isso pois, diferentemente dos dois 
anteriores, ele contrata, também o tratamento dos resíduos e toma o cuidado de definir os 
resíduos integrantes do serviço.  
No projeto básico do edital, encontramos a seguinte definição: 
“Conceituam-se: 
I – Resíduos Sólidos Urbanos ou Resíduos Domiciliares: são os resíduos domésticos, gerados em 
habitações, e, em estabelecimentos comerciais, que por sua natureza e composição, tenham as 
mesmas características dos gerados em habitações, composto sobretudo por resíduos recicláveis, 
resíduos orgânicos e rejeitos, independente da quantidade gerada;” 102 
Merece realce a atitude do poder concedente em preocupar-se com a questão da equiparação 
dos resíduos comerciais com os domiciliares para fins de que estes possam ser considerados 
urbanos e, portanto, incluídos no serviço contratado.  
Chama atenção também o fato de esse zelo ter ocorrido mesmo em um caso onde não há 
delegação de serviço público, mas mera contratação de serviço pelo ente público, do qual ele 
usufruirá isoladamente. Isto, por sua vez, levanta a dúvida acerca de essa discriminação ser 
necessária ou não para que ela ocorra de forma legal mesmo quando não se tratar de 
delegação de serviço público. 
Foi utilizado o regime de empreitada global para o fornecimento de de mão de obra, 
equipamentos e materiais atinentes à execução do objeto. 
 
 

                                                           
99 Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015. Município de Ibiporã (Paraná). 
100 Idem. 
101 Idem. 
102 Projeto Básico integrante ao edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 do Município de Ibiporã 
(Paraná). 
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Município de Torre de Pedra (São Paulo) 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2015. PROCESSO Nº. 11-L/15 
Objeto: “A presente licitação destina-se a Contratação de empresa, especializada por empreitada 
global, para construção do Centro de Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento, conforme 
Memorial descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos, inclusos a presente autorização.”103 
Prazo: “06.1. O Prazo máximo para execução das obras e serviços objeto deste Contrato, será de 06 
(seis) meses, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviços pela Contratada e o 
prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contando a partir da data de sua assinatura.”104 
Comentário: Contratou-se, separadamente, a construção de um centro de triagem para o 
tratamento dos resíduos, sem a prestação do serviço de coleta. 
 
Município de Pontal do Paraná (Pernambuco) 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015 
Objeto: “2.1 Coleta regular, transporte e disposição final, ao Aterro Sanitário do CIAS, de resíduos 
sólidos domiciliares; 2.2 Coleta, transporte e disposição final de resíduos depositados em 
contêineres de 1,0m³; 2.3 Desobstrução mecanizada de Bocas de Lobo e Hidrojateamento de 
galerias; 2.4 A Administração Publica Municipal poderá contratar total ou parcialmente os serviços 
acima descritos, a partir de ordens de serviços especificas.”105  
Prazo: “17.1 A execução do objeto contratual terá início no prazo de até 15 dias, a contar da data 
da assinatura do contrato. 17.2 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados 
da data de recebimento da Ordem de Serviços. 17.3 O referido prazo poderá ser prorrogado, nos 
termos do parágrafo II do artigo 57, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 17.4 Na contagem 
dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 17.5 
Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente da Prefeitura.”106 
Comentário: Mais uma vez, delegou-se apenas a coleta, o transporte e a disposição final dos 
resíduos, estabelecendo-se um prazo inicial de 12 meses. 
Nesse caso o poder concedente não apenas tomou o cuidado de fazer referência ao requisito 
de semelhança dos resíduos não oriundos das residências nem da varrição de ruas para a sua 
equiparação aos urbanos, como expressou, no projeto básico, situação na qual essa 
equiparação poderá acontecer, senão, veja-se: 
“ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PROJETO BÁSICO  
1.1 DEFINIÇÃO  
1.1.1 Para efeito da presente licitação, a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares é o 
recolhimento de todos e quaisquer resíduos ou detritos apresentados regularmente nas vias e 
logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, comerciais e 
residenciais que caibam num recipiente com volume de até 100 (cem) litros por estabelecimento e 
posteriormente encaminhados ao Aterro Sanitário do CIAS. 
1.3 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  
1.3.1 DEFINIÇÃO 
                                                           
103 Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2015. PROCESSO Nº. 11-L/15. Município de Torre de Pedra 
(SP) 
104 Idem. 
105 Edital de CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015. Município de Pontal do Paraná (PR). 
106 Idem. 
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1.3.1.1 Define-se como lixo domiciliar, para fins de coleta regular, os resíduos sólidos produzidos 
em imóveis, residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos plásticos, manufaturados 
para este fim, ou outro tipo de recipiente e que estejam dentro das normas estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), até o limite de 100 (cem) litros.”107 
 
Município de Roque Gonzales (Rio Grande do Sul)  
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015 
Objeto: “Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de coleta, transporte, triagem e destinação final dos resíduos sólidos coletados no 
Município de Roque Gonzales. ”108 
Prazo: “O prazo de vigência do presente contrato será pelo período de 12 meses a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da administração e com a anuência da contratada, até 
o limite de sessenta meses de acordo com a Lei 8666/93.”109 
Comentário: Não sendo muito diferente dos anteriores, o Município de Roque Gonzales 
contratou a triagem dos resíduos, atitude pouco encontrada nos casos anteriores. 
 
Município de Iacri (São Paulo).  
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015 
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, 
ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS”110 
Prazo: Incabível por se tratar de registro de preços. 
Comentário: Aqui contratou-se apenas o transporte e a destinação final e fez-se ressalva 
quando a execução parcelada dos serviços, senão, veja-se: 
 
“04 - DA FORMA, LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
- Os serviços o objeto licitado, será procedida de forma parcelada, conforme as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sendo que os serviços deverão obedecer ao cronograma 
estabelecido pelo setor mediante requisição, sob pena de multa no valor de 20% sobre o valor do 
contrato.”111 
 
Município de Bom Despacho (Minas Gerais)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 
Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta e transporte dos 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano do município de Bom 
Despacho/Minas Gerais.”112 
                                                           
107 Projeto Básico integrante ao edital de CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015. Pontal do Paraná (PR) 
108 Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015. Município de Roque Gonzales (Rio Grande do Sul)  
109 Idem. 
110 Edital do PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015. Município de Iacri (São 
Paulo). 
111 Idem. 
112 Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 Município de Bom Despacho (Minas Gerais) 
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Prazo: “A vigência do contrato se dará por 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
contrato.”113 
Comentário: Novamente, abrangem-se os resíduos domiciliares e comerciais no escopo de 
uma mesma contratação. 
 
Município de Vanini (Rio Grande do Sul)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 
Objeto: “Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de limpeza pública, constando na coleta, transporte, reciclagem e destinação final, em 
aterro sanitário próprio da contratada, dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no 
perímetro urbano da cidade de Vanini, devendo o objeto ser prestado de acordo com o projeto 
básico definido no anexo VII.”114 
Prazo: “10.1. O prazo de vigência do  contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser renovado nos termos da legislação, sendo que os valores poderão ser reajustados pelo 
índice acumulado da variação do IGP-M/FGV, devendo a renovação ser objeto de termo aditivo.”115 
Comentário: Aplicam-se a este caso os mesmos comentários do certame acima. 
  
 Neste primeiro bloco, pode-se observar que o problema da remuneração tratado nos 
capítulos anteriores não representou qualquer óbice prático quando se contratam os serviços 
de manejo de resíduos sob o regime da Lei 8.666 ou do pregão.  

A inexistência dessa dificuldade é compreensível na medida em que a remuneração 
dos serviços não será mediante a instituição de taxas e nem a cobrança de tarifas, mas sim de 
forma semelhante ao regime das PPPs administrativas.  Não poderia ser diferente, uma vez 
que não se trata de delegação de serviço público, mas sim da contratação de serviço 
considerado ordinário, já que não contempla a figura de um usuário estranho à 
administração. Verifica-se, no entanto, que os prazos não excederam a sessenta meses, tendo 
em vista a limitação exposta pela Lei 8.666/93. 
 Observou-se também uma uniformidade quanto às parcelas do serviço de manejo 
contratados por esse regime, apresentando, em sua grande maioria, a contratação da coleta, 
do transporte e da destinação final, com pequenas variações no seu escopo. Observou-se 
também relativa frequência na adoção do regime de empreitada para a prestação dos 
serviços. 
                                                           
113 Idem. 
114 Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. Município de Vanini (Rio Grande do Sul)  
115 Idem. 
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3.2 Contratos à luz da Lei 8.987/95 
 Passando ao segundo bloco do presente capítulo, analisaremos agora um contrato de 
concessão sob o molde da Lei 8.987/95 e seu respectivo edital de licitação. O documento 
analisado encontra-se no Anexo II. 

O caso a ser analisado consiste em uma minuta de um contrato de concessão 
elaborado pelo Município de Porto Feliz referente ao Processo Administrativo nº. 632/2012, 
Concorrência nº 02/2012, cujo objeto consistiria na “Execução dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, prestados em regime público de concessão116. 
Escolheu-se este caso concreto em virtude de ter ocorrido depois da promulgação da Lei de 
resíduos sólidos, apesar de não fazer menção expressa a ela. 

O primeiro fator que merece destaque, evidentemente, consiste no objeto da 
concessão, descrito de forma complexa no edital como se segue: 

“1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de interessados na outorga da 
exploração, em regime de concessão, dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, prestados em regime público, nos termos fixados na legislação 
municipal, na regulamentação, neste edital e seus Anexos, na Minuta do Contrato de 
Concessão (Anexo I) e em seus Anexos, compreendendo: 
a) Coleta manual e conteinerizada, transporte e destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais, provenientes da limpeza pública da área urbana, bem como 
resultantes de feiras livres e/ou mercados públicos e da varrição manual. 
b) Coleta e transporte de materiais recicláveis. 
c) Coleta e transporte de resíduos oriundos dos Ecopontos. 
d) Varrição manual de vias e logradouros públicos. 
e) Serviços gerais de limpeza urbana. 
f) Implantação de Ecopontos. 
g) Implantação, operação e manutenção de unidade de beneficiamento de resíduos da 
construção civil. 
h) Execução de obras de recuperação e encerramento do aterro municipal, 
compreendendo o monitoramento do aterro após desativação. 
i) Implantação, operação e manutenção de novo aterro sanitário.”117  

                                                           
116 “CLÁUSULA 1 – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 
1.1. Regem o presente Contrato as normas constantes da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 
suas alterações; da Lei Municipal n.º 4.985/2011, e, no que couber, as normas da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações; e do Código Civil Brasileiro. 
1.2. Na interpretação das disposições do presente Contrato deverão ser levados em conta, além das normas 
legais dispostas no item anterior, a regulamentação incidente sobre os serviços objeto da concessão e os 
Princípios Gerais de Direito.” 
117 Processo Administrativo nº. 632/2012, Concorrência nº 02/2012. Município de Porto Feliz (SP) 
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 Conforme se observa, o objeto faz referência direta ao serviço público de manejo de 
resíduos sólidos e faz referência aos resíduos urbanos (i.e.; domiciliares e oriundos de 
logradouros) logo nos itens “a” e “d”. Nesse sentido, interessante seria observar que os 
resíduos comerciais também foram incluídos no manejo a ser prestado sob regime público, 
sem constar no contrato qualquer menção aos requisitos de equiparação destes aos resíduos 
urbanos exigidos pelo Decreto nº 7.217/10. Deixa, portanto, lacuna aberta para a definição 
desses critérios de equiparação pela decisão do poder concedente.  
 Para fins de menção, vale comentar que o prazo da concessão será de 360 meses, 
podendo ser prorrogáveis por igual período.118 Além disso, o edital veda a participação de 
empresas em consórcio119. 
 Na cláusula que expressa as definições dos termos do contrato, encontra-se 
característica peculiar: o contrato definiu como usuários tanto o poder público como os 
munícipes que usufruem do serviço. Senão, veja-se: 
 

“CLÁUSULA 2 – DAS DEFINIÇÕES 
MUNÍCIPE-USUÁRIO – pessoa física ou jurídica que gerar resíduos ou auferir 
proveito decorrente da prestação dos serviços de limpeza urbana prestados em 
regime público, nos termos do disposto no art. 8.º da Lei Municipal n.º 4.985/2011. 
USUÁRIO – a Prefeitura do Município de Porto Feliz, nos termos do artigo 8.º da Lei 
Municipal n.º 4.985/2011. ”120 

  
 O englobamento de tanto o poder público como as pessoas física e jurídicas na figura 
de usuários do serviço público não geraria problemas em um primeiro momento, uma vez 
que tanto o poder público como os munícipes são geradores de resíduos sólidos urbanos. A 
única insegurança que resta seria que, por englobar as pessoas jurídicas na definição de 
usuário, estariam sendo coletados os resíduos comerciais também em regime público, 
situação essa que só é admitida segundo os critérios de semelhança tratados pelo Art. 12, “b” 
do Decreto nº 7.217/10. 
 Não podemos nos furtar a comentar que foi estabelecida a tarifa como sendo o meio 
principal de remuneração do objeto da concessão, a ser pago pelo dito “Usuário” à 

                                                           
118 “2. DO PRAZO DA CONCESSÃO 2.1. O prazo da concessão será de 360 (trezentos e sessenta) meses, 
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Concessão, prorrogáveis por igual ou menor período, 
nas condições fixadas na Minuta do Contrato de Concessão – Anexo I – e no art. 30 da Lei Municipal nº 
4.985/2011.” 
119 3.3. É vedada a participação de empresas em consórcio. 
120 Processo Administrativo nº. 632/2012, Concorrência nº 02/2012. Município de Porto Feliz (SP) 
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concessionária121. Tal previsão esbarra na problemática da divisibilidade do serviço 
ressaltada no capítulo II do presente trabalho, uma vez que foram abarcados no mesmo 
regime (público) de prestação o manejo dos resíduos domiciliares e os oriundos de 
logradouros públicos, que constituem as parcelas divisíveis e indivisíveis do serviço. Dessa 
forma, o óbice levantado pela doutrina aparenta não ter sido levado em consideração nesse 
caso concreto, uma vez que nele a mesma tarifa remunerará a concessionária pelas duas 
parcelas do serviço. 
 Outro aspecto relevante de ser destacado é que foram alocados à concessionária 
todos os encargos advindos das implementações de novas infraestruturas necessárias à 
prestação do serviço, na qual se destaca a construção de novo aterro sanitário e a desativação 
do antigo122. Essa disposição dá a entender que foi traçado um modelo autossustentável para 
a concessão em tela, uma vez que a remuneração ocorrerá exclusivamente por tarifas pagas 
pela municipalidade, e pelas demais receitas acessórias autorizadas123.   
 Por último, o edital apresenta interessante disposição no sentido de que permite a 
prestação, em regime privado, de serviços correlatos ao objeto da concessão, in verbis: 
 

“CLAÚSULA 16 – DAS RECEITAS ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARES, 
ACESSÓRIAS E DE PROJETOS ASSOCIADOS 
16.1 – Além da tarifa a ser paga pelo Usuário, a Concessionária poderá ainda ser 
remunerada por receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos 
associados, entre as quais: 
VI – as receitas decorrentes da eventual prestação, pela Concessionária, de 
serviços prestados em regime privado, conforme definidos no item 11.9124. deste 
Contrato, na forma estabelecida pela lei, pela regulamentação e por este 
Contrato;”125 

 
                                                           
121 14.2.1. Considera-se receita principal o total obtido pela Concessionária com a arrecadação de tarifas do 
Usuário em virtude da prestação do serviço objeto da concessão. 
122 Cláusula 8.4. A Concessionária obriga-se a executar por sua conta e risco as obras de construção, 
ampliação, modernização e manutenção da Infraestrutura, especificadas no Anexo III do presente Contrato, 
na forma e nos prazos estabelecidos neste Contrato e na Proposta. 
123 Cláusulas 11.8. O Município poderá determinar à Concessionária a prestação de serviços de interesse 
geral ou social relacionados com a sua atividade, a qual receberá por isso remuneração que deverá ser 
suficiente, no mínimo, para cobrir os custos incrementais de longo prazo da prestação dos serviços, conforme 
critérios definidos na regulamentação. 
11.9. O Município poderá determinar à Concessionária, por meio de decisão justificada, a prestação de 
serviços que, embora integrem o núcleo dos serviços de limpeza urbana prestados em regime privado, sejam 
relevantes para a manutenção da limpeza pública e para a proteção da saúde pública e do meio ambiente. 
(grifou-se) 11.10. Além dos serviços previstos nos itens 11.8 e 11.9, o Município poderá ainda autorizar a Concessionária 
a prestar outras atividades relacionadas ao objeto da concessão, desde que estas não prejudiquem a 
qualidade e a continuidade dos serviços objeto da concessão, podendo obter receitas acessórias, sendo que os 
resultados serão considerados na equação econômico-financeira da concessão, com vistas a promover a 
modicidade das tarifas. 
124 Edital de CONCORRÊNCIA N.º 003/2015. Município de Sinimbu (RS). 
125 Processo Administrativo nº. 632/2012, Concorrência nº 02/2012. Município de Porto Feliz (SP) 
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 A disposição acima colacionada se mostra muito interessante no aspecto em que abre 
espaço para o manejo de resíduos não urbanos de forma paralela à prestação do objeto 
principal da concessão. Dessa forma, torna-se possível visualizar a prestação, em regime 
privado, do manejo dos demais tipos de resíduos que não caracterizariam serviço público, 
auxiliando na remuneração da concessionária e na modicidade da tarifa. 
 
3.3. Contratos à luz da Lei 11.079/04 

Analisando agora a concessão do serviço sob a modelagem das PPP’s, será abordado 
o caso da concessão administrativa da região metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de 
Minas Gerais, na qual figura como poder concedente o Estado de Minas, por intermédio da 
Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana. Os documentos em questão 
(contrato e respectivo edital) encontram-se no Anexo III. 

De início, cabe analisar o delineamento do objeto de concessão, assim definido no 
edital como:  

“3.1. O OBJETO da presente LICITAÇÃO é a exploração, mediante CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS nos MUNICÍPIOS 
CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE e 
COLAR METROPOLITANO, em conformidade com a Lei Federal nº 11.079/2004 
eLei Estadual nº 14.868/2003. As características e especificações técnicas referentes 
aos serviços concedidos estão indicadas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
3.1.1. As OBRAS necessárias à execução dos serviços concedidos deverão obedecer 
ao disposto nas normas, padrões e procedimentos constantes da legislação 
aplicável, especialmente às normas de caráter ambiental, e também ao disposto no 
presente EDITAL e em seus ANEXOS, bem como a documentação apresentada pelo 
ADJUDICATÁRIO.”126  

 Percebe-se que foram delegados, isoladamente, os serviços de transbordo, tratamento 
e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Restando a coleta, e o transporte fora do 
objeto da licitação. Não menos importante, resta a definição de resíduo sólido urbano 
apresentada pelo edital: 
   

“3.2. Para os fins desta LICITAÇÃO, entende-se por RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS:  
3.2.1. Resíduos gerados em atividades domésticas, compostos de restos de 
alimentos, embalagens e produtos em geral que são descartáveis pelos munícipes.  
3.2.2. Resíduos originários de atividades comerciais (lanchonetes, lojas, etc.), 
industriais e de serviços (escritórios e empresas de prestação de serviço) cuja 

                                                           
126 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1461965000002/2013 Edital da CONCORRÊNCIA Nº: 02/2013 – 
SEGEM. Estado de Minas Gerais. 
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responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, acondicionados em 
recipientes de capacidade não superior a 100 (cem) litros por dia.  
3.2.3. Resíduos gerados nas atividades de varrição de logradouros públicos e 
desobstrução de galerias e bueiros.  
3.2.4. Resíduos provenientes de feiras-livres, mercados municipais, parques 
municipais, cemitérios e edifícios públicos em geral.  
3.2.5. Resíduos provenientes de limpeza e poda de jardins de domicílios e áreas 
verdes existentes no município.”127    

Observa-se, portanto, que foram concedidos de forma conjunta os manejos dos 
resíduos domiciliares e oriundos das vias públicas, respeitando a suposta inseparabilidade do 
manejo das espécies dos resíduos urbanos e contornando o problema da remuneração que 
inexiste nas concessões administrativas em virtude da ausência de tarifas. 
 Como não poderia ser diferente, a remuneração da execução do objeto do contrato 
ocorrerá por meio da contraprestação paga pelo poder concedente, sendo facultado à 
concessionária a exploração de atividades empresárias que resultem em receitas alternativas 
complementares, acessórias ou de projetos associados, conforme dispõe a clausula 15.4, 
verbis: 
   

“15.4. A remuneração pelos serviços relativos ao objeto do CONTRATO dar-se-á 
pelo pagamento de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, conforme disposto nos 
termos do ANEXO V - “INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA”, observados o QID de 
que trata o mesmo ANEXO, facultada à CONCESSIONÁRIA a exploração de 
atividades empresariais que resultem em receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, e ainda no estabelecido na CLÁUSULA 16ª – 
DAS RECEITAS ACESSÓRIAS deste CONTRATO.”128 
 

 A previsão da possibilidade de existirem receitas acessórias denota a posição do 
poder público de aceitar a aplicação do Art. 11 da Lei 8.987/95 subsidiariamente às PPPs, a 
despeito de este não ser mencionado explicitamente no Art. 3º da Lei 11.079/04. Apesar de a 
Clausula 16º do contrato não especificar de forma minuciosa quais receitas acessórias 
poderão ser exploradas, imagina-se que essa disposição aberta abra espaço para o manejo de 
resíduos privados. 
 O caso seguinte consiste em uma concessão administrativa a ser celebrada pelo 
município de “JI-Paraná”. Os documentos analisados indicam que a concessão terá um prazo 
                                                           
127 Idem. 
128 Contrato de concessão administrativa integrante ao PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
1461965000002/2013 
CONCORRÊNCIA Nº: 02/2013 – SEGEM. Estado de Minas Gerais. 
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de trinta anos. Conforme os objetivos do presente trabalho, convém, em um primeiro 
momento, analisar a definição do objeto adotada pela Administração, vejamos:  
 

“CLÁUSULA 2ª. OBJETO 
2.1. O objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA consiste na 
prestação, pela CONCESSIONÁRIA, dos seguintes SERVIÇOS PÚBLICOS na 
ÁREA DA CONCESSÃO: 
2.1.1. Coleta manual e transporte até o destino final, de resíduos domiciliares, 
provenientes da limpeza pública do município, e resultantes de feiras livres e da 
varrição manual; 
2.1.2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 
2.1.3. Implantação, Operação e Manutenção de unidade de tratamento 
(esterilização)  de animais de pequeno porte. 
2.1.4. Coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos da construção 
civil - inertes; 
2.1.5. Coleta e transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva; 
2.1.6. Varrição manual de vias e logradouros públicos; 
2.1.7. Pintura de meio fio; 
2.1.8. Limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras livres; 
2.1.9. Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, 
sarjetas vias e logradouros públicos; 
2.1.10. Limpeza manual de bocas de lobo; 
2.1.11. Aparelhamento e coordenação de unidade de triagem de resíduos 
recicláveis; 
2.1.12. Execução das obras de recuperação ambiental e encerramento do 
aterro sanitário XXXXXXXXXXXX, assim como o seu monitoramento; 
2.1.13. Implantação e operação de unidade de tratamento de resíduos 
sólidos oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 
2.1.14. Desenvolvimento e implementação de Programa de Educação 
Ambiental; 
2.1.15. Implantação e Gerenciamento de ecopontos.”129 

  
Observa-se que, no caso em questão, foram novamente delegados de forma conjunta 

os serviços de coleta dos resíduos domiciliares, bem como os resíduos oriundos da limpeza 
de espaços públicos. Não obstante, foram também incluídos no objeto os resíduos de saúde e 
os oriundos da construção civil, cujo manejo constitui, necessariamente, relação jurídica de 
direito privado.  
 Diz-se isso com base nas já estudadas exceções dispostas no Art. 12 do Decreto nº 
7.217/2010, o qual reza que os resíduos comerciais, industriais, bem como os de serviços 
poderão ser manejados sob regime público mediante a sua equiparação qualitativa e 
quantitativa. Todavia, a Lei da PNRS exclui da classificação de “resíduos de prestadores de 
serviços” os resíduos de saúde e da construção civil, senão veja-se: 
 
                                                           
129 Minuta do contrato de concessão administrativa de JI-Paraná. 
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“Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação:  
I - quanto à origem:  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  
(...) 
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 
do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  
(...) 
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;” 

  
A conclusão a que se quer chegar consiste em que, como os resíduos de saúde e 

oriundos da construção civil não são englobados como “resíduos oriundos da prestação de 
serviços” em virtude de sua especificidade, eles, em tese, não poderiam ser objeto de 
equiparação aos resíduos urbanos. Afinal, o legislador demonstra indícios de que queria o 
tratamento isolado desse tipo de dejeto. 
 Sabe-se que, em seu âmago, a concessão administrativa não aparenta promover a 
concessão de serviço público propriamente dito, visto que o seu desenho teórico não abarca 
a figura do usuário externo à administração. Dessa forma, é plausível de se questionar a 
natureza pública do serviço contratado sob seus moldes uma vez que a relação firmada entre 
as partes poderia consistir em uma simples prestação de serviços comuns por um ente 
privado ao poder público. 
 Por outro lado, as definições apresentadas no contrato fazem referência ao regime de 
direito público mesmo ao se tratar dos resíduos de saúde: 
 

“RESÍDUOS DOMICILIARES: são os resíduos sólidos normalmente produzidos nas 
habitações ou que, embora produzidos em locais não destinados à habitação 
(resíduos comerciais, de prestação de serviços e de indústrias), têm características 
que a eles se assemelham, definidos de acordo com o PROJETO BÁSICO, constante 
do Anexo II do presente EDITAL. 
SERVIÇOS: é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas relativas aos serviços 
públicos de limpeza urbana que deverão ser prestados pela CONCESSIONÁRIA, 
descritas no preâmbulo deste instrumento, incluindo as de varrição e capina, coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de 
serviços de saúde e bem como as obras, estando todos descritos neste EDITAL, no 
CONTRATO e detalhados no PROJETO BÁSICO.”130   

                                                           
130 Idem. 
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Não apenas isso, mas há a menção expressa da subsunção do contrato aos preceitos de 
direito público: 

“3.1. A presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é regida pelas disposições e 
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, que lhe sejam 
específicas.”131   

É verdade, porém, que o vocábulo “relativas” poderia ser interpretado da forma a não 
incluir os resíduos hospitalares dentro do regime público, poder-se-ia interpretar no sentido 
que os resíduos de saúde constituiriam atividade acessória ao objeto principal, visto que 
estas são autorizadas pelo contrato, mesmo que sem especificar o seu teor132. De todo modo, 
a redação do contrato resta dúbia, pecando por cautela na sua confecção. 
 A PPP seguinte a ser analisada seria a do município de Cabreúva (SP), que apresenta 
semelhança notável com o caso anterior. Prosseguimos, então, à análise de seu objeto: 

“6. DO OBJETO DO CONTRATO 
6.1. O presente CONTRATO tem como objeto a prestação, na ÁREA DA PPP, dos 
SERVIÇOS, conforme a seguir relacionado: 
I. Coleta Regular Manual e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Domiciliares 
(RSD); 
II. Serviços de Limpeza Pública: Varrição Manual de Vias e Logradouros 
públicos; Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres; 
III. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 
IV. Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e Destinação Final (Cooperativas); 
V. Operação e Manutenção de Ecopontos, incluindo Transporte e Destinação de 
Resíduos provenientes de Ecopontos; 
VI. Equipe para realização de Educação Ambiental; 
VII. Tratamento dos Resíduos Sólidos: 
a. Construção de uma Unidade de Triagem dos Resíduos Sólidos; 
b. Construção de uma Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos; 
c. Unidade de Tratamento de RSS; 
d. Construção de uma Unidade de Beneficiamento da Construção Civil. 
VIII. Destinação Final dos Resíduos Sólidos: Recuperação do Aterro Sanitário 
Municipal de Cabreúva.” 

  
Assim, com exceção dos resíduos de construção civil, que não foram mencionados 

nesse caso, o poder concedente teve a semelhante atitude ao incluir os resíduos de saúde no 
                                                           
131 Idem. 
132 Verificado com base nas seguintes cláusulas da minuta do contrato de concessão de JI-Paraná: 
CLÁUSULA 12ª.DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA 
12.2.2. As receitas líquidas decorrentes de fontes de receitas alternativas, acessórias e/ou complementares, bem 
como, os investimentos para sua viabilidade econômica, serão de responsabilidade e propriedade da 
CONCESSIONÁRIA.  
CLÁUSULA 20ª. DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS 
20.1.Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos nesta CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos 
SERVIÇOS, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da 
CONCESSÃO. 
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escopo do objeto da concessão. A disposição acerca da subsunção do contrato ao regime 
público possui igual teor133, bem como também há a previsão genérica de receitas 
acessórias134, enquanto que a definição de “SERVIÇOS” é simplificada, não abarcando os 
resíduos hospitalares135  
 Tendo em vista toda esta semelhança, aplicam-se a estes casos as mesmas 
observações proferidas em relação ao caso pretérito. 
 Dando prosseguimento à análise dos casos recortados, analisaremos agora o caso da 
concessão administrativa do município de Piracicaba (SP), referente ao Processo 
Administrativo n.º 25.527/2011 - Concorrência n.º 05/2011. Como de praxe, começaremos 
pela análise do objeto: 

“Cláusula 6ª - Do Objeto Do CONTRATO 
6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na prestação, pela SPE, dos 
seguintes SERVIÇOS na ÁREA DA CONCESSÃO: 
a) coleta manual e conteneirizada, transporte e destinação final de RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, bem como resíduos provenientes da limpeza pública 
de vias e logradouros públicos da área urbana e rural, resultantes de feiras livres, 
de terminais e varejões, e da varrição manual e mecanizada; 
b) varrição de vias e logradouros públicos; 
c) execução das obras de recuperação ambiental, encerramento e monitoramento 
do ATERRO PAU QUEIMADO; 
d) implantação da CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS; e 
e) operação e manutenção da CENTRAL DE TRATAMENTO PALMEIRAS.”136   

Quanto ao objeto, observa-se que foi delegada a coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos urbanos, bem como foi contratada a construção e operação de uma central de 
                                                           
133 Minuta do contrato de concessão administrativa de Cabreúva: 
5.1.Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, que lhe sejam 
específicas. 
134 Ibidem:  
17. DAS RECEITAS DA SPE  
17.1.A SPE terá direito a receber a CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, nos moldes 
mencionados neste CONTRATO.  
17.2.Será garantido, ainda, visando à modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, o direito à aferição de outras 
fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, tais como exploração 
comercial do composto orgânico gerado e exploração do biogás, envolvendo, inclusive geração e 
comercialização de energia elétrica, desde que a exploração de tais fontes não acarrete prejuízo à normal 
prestação dos SERVIÇOS e que seja previamente autorizada pelo MUNICÍPIO. 
29. DOS CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS  
29.1.Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE poderá contratar 
com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a 
implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da PPP ADMINISTRATIVA. 
135  Ibidem: SERVIÇOS: é o conjunto dos serviços, obras e demais atividades relativas aos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, que deverão ser executados pela SPE na ÁREA DA PPP, estando todos 
descritos no EDITAL e seus Anexos, bem como na PROPOSTA TÉCNICA. 
136 Minuta de contrato (Anexo I) Processo Administrativo n.º 25.527/2011 - Concorrência n.º 05/2011. 
Município de Piracicaba (SP). 
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tratamento, além de manutenção de um aterro. Aparentemente, poder-se-ia dizer que 
delegou-se também o tratamento dos resíduos. 
 Assim, no que se refere ao objeto, este não parece apresentar problemas, visto que se 
contratou o manejo apenas dos resíduos urbanos, conforme previsto na Lei da PNRS. 
Diferentemente dos casos anteriores, o prazo desta concessão é mais curto, limitando-se a 
vinte anos de duração. 
 De forma semelhante aos casos anteriores, foi prevista de forma também genérica a 
possibilidade da contratação de receitas acessórias que estejam relacionadas com o objeto do 
serviço principal137.  
 O fator que mais chama atenção no caso de Piracicaba se refere à remuneração. Diz-
se isso pois, enquanto nos contratos anteriores foram indicadas apenas dotações 
orçamentárias como sendo a fonte da qual disporia a municipalidade de recursos para pagar 
as contraprestações, aqui citou-se também a receita auferida, pelo poder concedente, com 
taxas relativas ao serviço de coleta. Vejamos: 
 

“18.1 Os recursos para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO advirão do 
montante da totalidade dos valores arrecadados a título de taxa de coleta e remoção 
de lixo a ser arrecadada pelo MUNICÍPIO durante a vigência do CONTRATO e de 
recursos orçamentários específicos para o cumprimento das obrigações deste 
CONTRATO.”138 
 

 Chama atenção o fato de a Administração estar contratando, conjuntamente o manejo 
dos resíduos domiciliares e de varrição – o primeiro sendo divisível e o segundo, indivisível 
– e vinculado a receita advinda das taxas de coleta para o pagamento da contraprestação. O 
quadro em questão gera situação de difícil diagnóstico, visto que à longa manus, estar-se-ia 
remunerando um serviço indivisível com taxa, tendo em vista que ele está sendo prestado de 
forma conexa à sua parcela divisível. Agrava a situação o fato de o contrato da PPP ser 
regido pelo Direito Público, o que consubstancia delegação de serviço, ao menos para fins 
legais139. 
 Trata-se, portanto, de atitude arriscada pois estaria violando o entendimento do STF 
cristalizado na Súmula Vinculante nº 19, tratado no capítulo dois do presente trabalho. 
                                                           
137 Idem. 32.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE poderá 
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem 
como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
138 Idem. 
139 Idem. 2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas normas 
gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas: 
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Difícil também é imaginar uma situação cujo desenho jurídico envolva a delegação de um 
serviço pelo poder concedente, que por ele é pago com exclusividade, mas também é 
remunerado pela suposta prestação direta do mesmo serviço. 
 O próximo caso a ser analisado consiste na concessão administrativa140 do Município 
de São Bernardo do Campo (SP) - CONCORRÊNCIA Nº. 10.010/2011. Passemos ao objeto 
do contrato: 

 “1.0 - A Concessionária obriga-se em regime de Parceria Público-Privada, a 
execução do 
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, de 
acordo 
com sua proposta técnica e comercial, rigorosamente dentro das especificações 
técnicas 
constantes do edital de CP n.º 10.010/2011 e seus anexos, os quais, para todos os 
efeitos, fazem parte desta avença. 
1.1 - Compreendem no objeto deste contrato os seguintes serviços e atividades: 
1.1.1 - Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares 
e de varrição; 
1.1.2 - Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; 
1.1.3 - Fornecimento, implantação, manutenção e higienização de papeleiras; 
1.1.4 - Coleta e transporte de grandes objetos; 
1.1.5 - Lavagem manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; 
1.1.6 - Operação feira limpa; 
1.1.7 - Limpeza de núcleos e áreas de difícil acesso; 
1.1.8 - Roçada, corte de mato e de gramíneas e capinação mecânica e química; 
1.1.9 - Poda de galhos de árvores, transporte e trituração; 
1.1.10 - Remoção de árvores e reparos em passeios danificados pela remoção de 
árvores; 
1.1.11 - Limpeza de bocas de lobo e de córregos e transporte de resíduos; 
1.1.12 - Limpeza de piscinões municipais, transporte e tratamento dos resíduos; 
1.1.13 - Serviços gerais de limpeza pública; 
1.1.14 - Programa de informação e de educação ambiental; 
1.1.15 - Sistema de monitoramento, controle e avaliação dos serviços; 
1.1.16 - Programa de minimização de resíduos – coleta seletiva, implantação de 
PEVs e Ecopontos e Programa de gestão integrada e de manejo de resíduos da 
construção civil – RCC; 
1.1.17 - Remediação da área do antigo lixão do Alvarenga; 
1.1.18 - Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de 
Recuperação de Energia (SPAR-URE-SBC); 
1.1.9 - Outros serviços apresentados na proposta técnica da Concessionária, 
descritos adiante: ______________”  

Mais do mesmo, delegou-se a coleta, o transporte, e o tratamento de resíduos 
domiciliares e de varrição. Apesar de não haver menção clara à destinação final dos 
                                                           
140 Vide cláusula 4 da minuta de contrato de concessão: “4.0 - A remuneração da Concessionária será 
efetivada mediante pagamento de um valor fixo mensal, por ela apresentada na proposta, correspondente a R$ 
_____ 
(_____________), em conformidade com a proposta comercial apresentada na licitação e todas as planilhas 
que o compõe, que fazem parte integrante deste contrato, devendo ser abatidos os valores de receitas 
acessórias percebidas pela Concessionária.” 
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resíduos, esta pode ser presumida uma vez concluído o processo de remediação do lixão que 
constitui objeto do contrato. O prazo desta concessão é de 30 anos141. 
 A minuta possui, também, previsão genérica de atividades acessórias142, bem como a 
possibilidade de assunção de receitas por elas geradas143. 
 O caso seguinte consiste de um processo de contratação de uma PPP administrativa 
deflagrado pelo município de Camaragibe (PE), referente à Concorrência nº 01/2015 – 
Processo Licitatório nº 02/2015 –, possui prazo de 30 anos e seu objeto dispõe da seguinte 
forma: 

“6.1 O objeto do presente CONTRATO consiste na prestação dos SERVIÇOS 
pela SPE na ÁREA DA PPP, que englobam as seguintes atividades: 
6.1.1 Varrição manual de vias urbanas pavimentas; 
6.1.2 Capinação e raspagem de vias pavimentadas e não pavimentadas; 
6.1.3 Limpeza, manutenção e roçada de áreas verdes; 
6.1.4 Pintura de meio-fio; 
6.1.5 Implantação, operação e manutenção de CTR, composta por (I) unidade de 
triagem; (II) unidade de compostagem; (III) unidade de tratamento de resíduos 
inertes; (IV) unidade transbordo; (V) centro de educação ambiental e (VI) novo 
aterro de rejeitos; 
6.1.6 Implantação, operação e manutenção de ecopontos; 
6.1.7 Coleta regular manual de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e 
comerciais) e transporte à CTR; 
6.1.8 Coleta manual de resíduos da podação e transporte à CTR; 
6.1.9 Coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e transporte à CTR; 
6.1.10 Coleta seletiva de resíduos recicláveis e transporte à CTR; 
6.1.11 Coleta manual e transporte de resíduos inertes à CTR; 
6.1.12 Coleta de resíduos sólidos provenientes de ecopontos e transporte à CTR; 
6.1.13 Coleta regular de resíduos de saúde e transporte à unidade licenciada, em 
um raio de até 70 (setenta) quilômetros; 
6.1.14 Equipe de serviços complementares de limpeza urbana; 
6.1.15 Remediação, encerramento, monitoramento do LIXÃO. 
6.2 Na execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE deverá respeitar 
todas as disposições, prazos e especificações técnicas constantes no EDITAL e 
seus Anexos, na PROPOSTA TÉCNICA e neste CONTRATO.”  

 No caso em questão, podemos observar que, mesmo em uma contratação mais 
recente, o poder público insistiu em inserir os resíduos de saúde no objeto do contrato. 
                                                           
141 Município de São Bernardo do Campo (SP) - CONCORRÊNCIA Nº. 10.010/2011. Minuta de contrato:  
“DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
2.0 - O prazo de vigência da concessão será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data da assinatura deste 
contrato de PPP, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos, nos termos da Lei” 
142 Idem. “10.12 - Sem prejuízo de suas responsabilidades, poderá contratar com terceiros o desenvolvimento 
de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de 
projetos associados, não se estabelecendo qualquer vinculo entre estes e o município;”   
143 Idem. “4.1.1.2 - Consideram-se receitas acessórias aquelas que sejam obtidas pela Concessionária durante 
toda a vigência da outorga da concessão, não previstas na proposta técnica e comercial da mesma. 
4.1.1.3 - Entende-se por receitas complementares aquelas previstas e estimadas nas propostas técnicas e 
comercial da Concessionária, a exemplo da venda de energia, de materiais recicláveis, de composto orgânico 
e outras.” 
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Relativo a esse ponto, repetem-se os comentários feitos no caso referente ao município de 
JI-Paraná.  
 Tem-se também prevista a possibilidade de auferir receitas alternativas. Novamente, 
trata-se de menção genérica, mas que faz referência direta ao Art. 11. Da Lei 8.987/95. 
Senão, veja-se: 

“20.2 Visando à modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, será garantido à SPE, a 
partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, o direito de auferir outras 
fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, mediante prévia aprovação do 
MUNICÍPIO, devendo essas, obrigatoriamente, ser consideradas para aferição 
do inicial equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em conformidade 
com o disposto no artigo 11 da Lei federal nº 8.987/95. 
20.5 Para fins do disposto na subcláusula 20.2, fica certo que a SPE 
compartilhará com o MUNICÍPIO os ganhos decorrentes da exploração das 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, repassando ao MUNICÍPIO 5% (cinco por 
cento) do resultado contábil líquido mensal oriundo da exploração das 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 
20.6 Especificamente com relação às RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 
decorrentes da comercialização de produtos provenientes de material reciclado, 
a SPE deverá repassar ao MUNICÍPIO 50% (cinquenta por cento) do resultado 
contábil líquido mensal oriundo da exploração de tais RECEITAS 
EXTRAORDINÁRIAS.”  

Todavia, no que se refere à venda de material reciclável, foi feito uma ressalva 
quanto ao compartilhamento, com o município da receita auferida com a exploração deste 
tipo de atividade. Esse ponto, por sua vez, difere dos contratos anteriores que não fazem 
qualquer ressalva à receita auferida pelo concessionário.  
  



59  

Conclusão 
 
 O presente trabalho se destinou, inicialmente, a analisar as dificuldades levantadas 
pela doutrina acerca das possíveis modelagens que poderiam ser utilizadas para a 
contratação dos serviços relacionados aos resíduos sólidos e, posteriormente, analisar se 
estas eram observadas na realidade. Conforme foi trabalhado no capítulo III, cabe agora, de 
forma sucinta, apresentar as conclusões encontradas. 
 No que se refere às contratações feitas sob a égide da Lei nº8.666/93 e da Lei 
12.520/02, temos que imperaram contratações mais simples, de forma que foram transferidas 
à iniciativa privada apenas as atividades menos complexas, observando-se certa 
uniformidade acerca das parcelas que se escolheu delegar. Essa frequência se consolidou nas 
atividades de coleta, de transporte e de destinação final dos resíduos.  

Essa timidez quanto à variedade na escolha dessas etapas do serviço de manejo nos 
leva a crer que a inacessibilidade aos recursos privados proporcionada pela Lei 8.666/93 
(afinal, no seu regime não são admitidas as receitas acessórias nem a remuneração do 
contratado por outro meio que não os cofres públicos) tenha sito o principal fator justificador 
dessa situação. 

Não obstante, o prazo adotado também apresentou uniformidade no que se refere à 
escolha da duração inicial de um ano para cada contratação. 
 No caso tratado sob a égide da concessão comum, foi observado que o poder público 
figurou como usuário do serviço concedido, do qual aparentemente seria cobrada tarifa. Esse 
ponto, apesar de não apresentar problema jurídico, poderia embaçar a distinção que se 
tentaria fazer entre os conceitos de tarifa e contraprestação, visto que nos dois casos estar-se-
ia auferindo receita de uma mesma fonte: os cofres públicos. 

Além disso, a problemática da remuneração se mostrou inverídica, uma vez que foi 
instituída tarifa para se remunerar o serviço, a despeito de estarem reunidos o manejo dos 
resíduos domiciliares e de logradouros. 
 Acerca das PPPs, observa-se a nítida opção pela concessão administrativa, bem como 
pela delegação parcelada do objeto do serviço descrito na Lei de Saneamento. Apesar disso, 
um aspecto curioso a ser observado seria que, apesar de concessão ter sido fragmentada no 
que se refere às atividades inerentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, essa fragmentação respeitou a suposta indissociabilidade do manejo dos 
resíduos domiciliares e oriundos da varrição de vias públicas apresentada pela doutrina.  
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Por outro lado, foram incluídos nos objetos dos contratos o manejo de resíduos que 
não constituíam resíduos públicos, como é o caso dos resíduos comerciais que podem ser 
equiparados, mas também dos resíduos de saúde, cujo englobamento é questionável, tendo 
em vista a redação da Lei de resíduos tratada no capítulo III. 

Esse quadro nos leva a crer que o tratamento pela literatura está relativamente 
condizente com esse aspecto da realidade do setor, ao menos, no contexto da análise feita 
neste trabalho. 

Ainda acerca dessa modelagem, destaca-se a admissão da aplicabilidade do Art. 11 
da Lei 8.987/95 apesar de sua não previsão expressa na Lei de PPP’s, o que, mais uma vez 
apresenta uma admissão pelo Administrator do posicionamento adotado pela doutrina acerca 
da plena aplicabilidade do dispositivo em questão às concessões administrativas. Nesse 
ponto, prevaleceram autorizações de teor um tanto genérico à percepção de receitas 
acessórias, sem minudenciar as atividades das quais seriam auferidas essas receitas, fazendo-
se menção apenas à figura dos “projetos associados”, na maioria dos casos. Assim, torna-se 
difícil dizer que a exploração do manejo de resíduos privados (sob regime reconhecidamente 
privado) tenha sido prevista pelo Administrador, tendo em vista a ausência, inclusive, de 
cláusulas que reservem uma área mínima do aterro para a disposição dos resíduos atinentes 
ao objeto do contrato. 
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ANEXOS



ANEXO I: 
Editais e contratos sob a égide da Lei nº 

8.666/93 e da Lei nº 10.520/02. 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2014 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 
O Município de Abdon Batista, inscrita no CNPJ sob o nº78511052/0001-10 
 leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a 
TOMADA DE PREÇO nº 2/2014 do tipo menor preço Global, regida pela Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de 
junho de 1994, e n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM, INDUSTRIALIZAÇÃO E DESTINO FINAL DO 
LIXO DOMICILIAR URBANO DA CIDADE DE ABDON BATISTA.  
O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no protocolo central da 
Prefeitura Municipal de Abdon Batista, situada à João Santin, 30, Centro- Abdon Batista - SC, até as 
08:30 horas do dia 05/03/2014 e serão abertos às 09:00 do mesmo dia. 
O SUPORTE LEGAL a presente Licitação tem fundamento na Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e em alterações introduzidas pela Lei 9.648 de 27 de maio de 1998. 
1 - DO OBJETO: 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM, 
INDUSTRIALIZAÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO DOMICILIAR URBANO DA CIDADE DE 
ABDON BATISTA.  
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Poderão participar desta Licitação empresas inscritas na Seção de Cadastro de 
Fornecedores da Município de Abdon Batista, bem como os demais 
interessados a participar do certame que deverão se cadastrar até o 3º (terceiro) dia 
útil anterior da data marcada para a entrega do envelope (Lei 8666/93, art 22 § 2º). 
3 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 
3.1. Os licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados de forma a não 
permitir sua violação, até a data e hora estipuladas para a entrega. O primeiro deverá 
conter os documentos de habilitação e o segundo a proposta de preços. Os envelopes do 
licitante participante deverão ser devidamente identificados, conforme segue: 
 
Envelope nº. 01- HABILITAÇÃO 
Razão Social e CNPJ da Empresa 
Telefone e Endereço 
Processo Licitatório 31/2014 
Tomada de Preço nº2/2014 
 
Envelope nº. 02- PROPOSTA 
Razão Social e CNPJ da Empresa 
Telefone e Endereço 
Processo Licitatório 31/2014 
Tomada de Preço nº 2/2014 
 
3.2. Os envelopes deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, no Protocolo central da 
Prefeitura Municipal até às 08:30 horas do dia 05/03/2014 e serão abertos às 09:00 do 
mesmo dia. 
3.2.1. O inicio do recebimento dos envelopes se dará a partir da data de publicação 
deste edital, no Protocolo Central da Prefeitura de Abdon Batista, que funciona de 
segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. 
3.2.2. Será aceita a remessa dos envelopes pelos Correios, desde que entregues no 
Protocolo da Prefeitura de Abdon Batista até a data e hora estipuladas para a entrega. 
Neste caso, os envelopes deverão estar dentro de um terceiro envelope, postados para o 
seguinte endereço e identificação: Prefeitura Municipal de Abdon Batista, situada à, 
Rua João Santin, 30, Centro- Abdon Batista -SC – CEP 89636-000 ; A/C Comissão Permanente de 
Licitações (Tomada de Preços nº 2/2014). 
4 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01): 
O envelope contendo a “DOCUMENTAÇÃO” pertinente à habilitação no presente certame deverá 
acondicionar em seu interior, obrigatoriamente, os seguintes documentos, e na forma determinada: 
4.1 – Documentação para Habilitação Jurídica: 



 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas últimas alterações, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, documentos de 
eleição de seus administradores; 
4.1.1 – Documentação para Habilitação Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ), se pessoa jurídica; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com os objetos da presente 
licitação; 
c) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, inclusive quanto a Dívida Ativa da 
União,administrados pela Secretaria da Receita do Ministério da Fazenda, do domicílio ou sede da 
licitante, com validade na data de apresentação e abertura dos envelopes. 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos administrados pelo 
Estado, mediante apresentação de certidões expedidas por Órgãos Estaduais competentes  da sede da 
licitante, com validade na data da entrega e abertura dos envelopes. 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos administrados 
pelo Município, mediante apresentação de certidões expedidas por Órgãos Municipais competentes da 
sede da licitante, com validade na data da entrega e abertura dos envelopes. 
f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
g- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida gratuitamente e eletronicamente no 
endereço http://www.tst.jus.br/certidao 
h) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre nem menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitida pela Delegacia Regional do 
Trabalho ou pelo próprio licitante; 
i) As microempresas e empresas de pequeno porte (na condição de consorciada) que quiserem postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, Certidão Simplificada 
(atualizada) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o 
caso) ou comprovação do enquadramento emitida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/06. 
 
4.1.2 – Documentação para Qualificação Técnica: 
a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
– CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 
proposta de preço, com habilitação para execução de serviços semelhantes ao objeto deste edital, emitida 
pelo CREA da jurisdição da sede da empresa licitante, com profissional devidamente vinculado. 
a.1) Atestado e capacidade técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, 
devidamente registrados pelo CREA, em nome da empresa licitante, visitado pelo CREA, acompanhado 
da respectiva CAT-Certidão de Acervo Técnico expedida pelo,CREA, que comprove que a empresa 
licitante já executou serviços pertinentes e compatíveis em características com o descrito no objeto desta 
licitação, sendo ter Executado Servido de: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO 
(RECICLAGEM) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS E 
RURAL DO MUNICÍPIO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 
COMERCIAIS, ATRAVES DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ATERRO 
SANITÁRIO, DESTRUIÇÃO TÉRMICA OU OUTRA TECNOLOGIA AMBIENTAL ACEITA PELO 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS, EM NOME DA PROPONENTE OU DE TERCEIROS POR ELA 
CONTRATADA QUE POSSUA AS LICENÇAS AMBIENTAIS EXIGIVEIS. 
(Entende-se por compatível em características e quantidades, para este fim, a apresentação de atestados 
que contemplem a execução de no mínimo 50% dos quantitativos relativos as parcelas mais relevantes do 
projeto  e que seja compatível com as características dispostas nos anexos deste edital) 
 
Obs.: Para comprovação da execução deverá ser apresentado um único Atestado, não sendo admitida a 
soma de mais de um Atestado para atingir a quantidade. 
b) Certidão de registro de pessoa física (do profissional) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia- CREA, em nome do responsável técnico que responderá pela execução do serviço; 
 



 

 

b.1) Comprovação de capacidade técnico-profissional de que a proponente possui em seu quadro 
dirigente ou de pessoal permanente, com vínculo empregatício (CLT), na data designada para entrega e 
abertura dos envelopes de habilitação, um ou mais responsável (eis) técnico(s), com instrução de nível 
superior, detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s). 
b.2). Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome do responsável técnico 
comprovando a sua responsabilidade técnica na execução de serviço compatível com o objeto do presente 
edital; 
c) Relação de máquinas e/ou equipamentos, conforme quantidades e características mínimas, abaixo 
descritas, através de declaração formal e expressa da empresa licitante de que se compromete que já na 
data da expedição da ordem de serviço, disporá dos mesmos para a realização dos serviços objeto desta 
licitação: 
No mínimo 02 (dois) caminhões coletores, ano e modelo de fabricação não inferior a 2008, em bom 
estado de conservação e funcionamento, equipados com coletores compactadores com capacidade mínima 
de 12m³ cada. 
. 
d)É indispensável e obrigatório Declaração de Visita tomando conhecimento do local em que será 
executado o serviço, em especial, para identificar a área urbana e rural as condições e o local de coleta, 
não se admitindo, posteriormente, a alegação de desconhecimento de particularidades locais, devidamente 
assinada pelo responsável técnico da licitante.  
OBSERVAÇÃO:A data e horário para realizar a visita técnica poderão ser agendados através do telefone 
49-35451133, diretamente no Departamento de Obras da Prefeitura de Abdon Batista 
 
e) Licença Ambiental de Operação - LAO, expedida pela FATMA – Fundação Estadual do Meio 
Ambiente ou órgão similar, no caso da empresa licitante possuir sede noutro Estado, em nome da empresa 
licitante e em vigor, atestando a existência de instalações atinentes às atividades de Disposição Final de 
Resíduos Sólidos Domiciliares (Aterro Sanitário, Destruição Térmica ou Outra Técnolia Ambientalmente 
Aceita), com capacidade mínima de recebimento de 50 t dia, e com vida útil até o final do contrato, em 
nome da proponente ou de terceiros que a ela prestem este tipo de serviço. 
f) Atestado ou Declaração expedida por Órgão Oficial de Controle do Meio Ambiente,comprovando a 
existência do nome da empresa licitante no “CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES 
POTENCIALMENTE POLUIDORAS”; 
g) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de  
1988 Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 
7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o 
inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro  
de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo. 
h) Alvará de funcionamento da unidade de disposição final para receber e processar os resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, em nome da proponente ou de terceiros por Ela contratado.  
 
4.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentáveis 
na forma da lei, contendo termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial, e que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de três meses da data de 
apresentação da documentação para habilitação e proposta; 
b) A licitante deverá apresentar relação de índices financeiros para fins de comprovação da boa situação 
econômico-financeira, a ser avaliada pelos seguintes índices apurados do Balanço Patrimonial e 
demonstrativo de resultados contábeis: 
Ø Índice de Liquidez Corrente – O cálculo do índice de liquidez corrente define a capacidade da licitante 
em liquidar seus compromissos em curto prazo. Para fins de habilitação neste edital, obtendo-se o índice 
de liquidez corrente pela seguinte fórmula: 
lLC = AC / PC, onde: 
ILC = Índice de Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
Ø Índice de Liquidez Geral – O cálculo do índice de liquidez geral define a capacidade da empresa de 
liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não 
imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Para fins de habilitação neste Edital, obtém-se o 
índice de liquidez geral pela seguinte fórmula: 



 

 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP), onde: 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
Ø Índice de Endividamento Total – O cálculo do índice de endividamento total mede a participação de 
recursos financiados por terceiros, sendo um indicador de risco da empresa. Para fins de habilitação neste 
Edital, obtém-se o índice de endividamento total pela seguinte fórmula:  
IET = (PC + ELP) /  AT, onde: 
IET = Índice de Endividamento Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
c) Será considerada habilitada a prosseguir nesta Licitação, a licitante que apresentar comprovação de boa 
situação econômico-financeira, a ser avaliada através dos valores de índices extraídos do balanço 
patrimonial apresentado, e atingir, concomitantemente, todas as condições e valores de pontuação abaixo 
relacionados: 
 
Índices Financeiros Condição de habilitação Valores  
Índice de Liquidez Corrente Igual ou superior 1,0 
Índice de Liquidez Geral Igual ou superior 1,0 
Índice de Endividamento Total Igual ou inferior  1,0 
 
d) A licitante deverá apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial) 
expedida pelo Distribuidor Judicial, no caso de sociedades comerciais, ou Certidões dos Distribuidores 
Forenses Civis, no caso de sociedades civis, da sede da empresa, datada de no máximo até 30 (trinta) dias 
imediatamente anteriores à data da entrega e abertura dos envelopes. 
4.1.4- Os documentos solicitados deverão ser apresentados através de seus originais ou cópias 
devidamente autenticadas, sendo que a falta da apresentação de um ou mais documentos, bem como de 
autenticação, quando em cópia, implicará na inabilitação da empresa licitante, bem como, será 
considerada inabilitada a empresa licitante que apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, 
com erros e/ou omissões, quaisquer das exigências solicitadas. 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 
5.1. A proposta deverá ser entregue impressa dentro de envelope lacrado, sem 
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que afetem a idoneidade da proposta em si, 
assinada, rubricada em todas as folhas pelo representante legal, contendo as seguintes 
informações: 
Razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação, nome do 
responsável pela proposta, telefone, fax e e-mail, para contato, se houver; 
o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 dias; 
5.1.2. Na omissão dos prazos de execução total, de garantia e de validade da proposta, 
serão considerados os constantes do edital. 
5.2. Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados. 
5.3. As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei. 
5.4. Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta de preços. 
6 - DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1. A Sessão de abertura dos envelopes contendo “Documentação” (envelope nº 01) 
dar-se-á no horário definido no preâmbulo deste edital, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Abdon Batista, localizada provisioramente no antigo Colegio Estadual Jose Zanchett  na rua 
Valeriano Demeneck, Centro– Abdon Batista – SC – CEP 89.636-000, mesmo local onde será realizada a 
Sessão de Abertura dos envelopes da “Proposta de Preços” (envelope nº 02). 
6.2. Estando presentes os prepostos de todos os licitantes na abertura do envelope 
Documentação (envelope nº 01) e concordando com o resultado de seu julgamento, a 
abertura dos envelopes das Propostas de Preços (envelope nº 02) será realizada no 
mesmo dia. 
6.2.1. Não ocorrendo a hipótese prevista neste subitem, a abertura dos envelopes das 
propostas de preços será efetuada em dia e horário a serem definidos pela Comissão de 
Licitações, com notificação aos interessados. 



 

 

6.3. A sessão de abertura dos envelopes terá início com o credenciamento a ser 
apresentado juntamente com a carteira de identidade do credenciado e documento que 
comprove os poderes do outorgante. A procuração a que se refere poderes para a prática 
de todos os atos da licitação e renúncia ao direito de recorrer. 
6.4. Os envelopes serão abertos e os documentos e proposta de preços, conforme o caso, 
serão rubricados pela Comissão de Licitações e pelos prepostos dos licitantes. 
6.5. Das sessões de abertura dos envelopes será lavrada ata contendo a síntese do 
ocorrido, que será assinada pela Comissão de Licitações e pelos prepostos dos licitantes. 
6.6. A qualquer momento que julgue conveniente, poderá o Presidente da Comissão de 
Licitações, suspender os trabalhos durante a sessão de abertura, devendo neste caso, 
informar a data e horário de reabertura dos trabalhos. 
7 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1. O julgamento da habilitação e das propostas de preços, bem como a classificação 
final, caberá à Comissão de Licitação designada para este fim. 
7.2. Os licitantes cuja documentação não atenderem às exigências deste Edital serão 
inabilitados bem como serão desclassificadas as propostas de preços que não 
mantiverem conformidade com os requisitos do Edital, que apresentarem preço 
excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
7.3. Havendo empate no preço entre duas ou mais propostas, a classificação será 
decidida por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados serão 
convocados, sendo que a forma como se procederá o sorteio, será definida pela 
Comissão, ressalvado o disposto no art. 3º, § 2º da Lei nº 8666/93. 
7.4. Poderá a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência na forma da lei, a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
7.5. O objeto desta Tomada de Preço será adjudicado ao licitante que, satisfeitas as 
condições do edital, apresentar o menor preço, sendo desconsiderados eventuais 
equívocos de cálculo das planilhas, prevalecendo o valor. 
7.6. No caso do adjudicatário decair do direito de executar o objeto licitado, a Prefeitura 
poderá revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
7.7. Após o julgamento definitivo das propostas de preços e classificação final, a 
Comissão de Licitação encaminhará o processo para ser submetido à homologação pela 
autoridade competente. 
8 - DAS SANÇÕES 
8.1. No caso de atraso injustificado por parte do contratado para o início da prestação 
dos serviços, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,2% 
(zero vírgula dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado, que não excederá a 20% 
(vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos 
pela Prefeitura Municipal de Abdon Batista, da garantia prestada ou ainda, quando for 
o caso, cobrados judicialmente. 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 
8.1- estará o contratado sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão temporária da possibilidade de licitar com a Fundação pelo período de até 
02 (dois) anos consecutivos; 
d) declaração de inidoneidade. 
9 - DO CONTRATO 
9.1. O vencedor da Tomada de Preço será convocado em até 3 dias úteis após a 
homologação da licitação para, no prazo máximo de 48 horas, assinar o contrato, 
conforme minuta do Anexo I. 
9.2. O contratado será obrigado a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços, que não estiverem em conformidade com as especificações constantes do 
contrato. 
9.2.1. Na hipótese do contratado não efetivar os serviços, este fato constituir-se-á 
motivo para expedir a declaração de inidoneidade do licitante para participar de 
licitações, conforme item 8.2, “d”. 
9.3. Os preços dos serviços a executar não serão reajustados. 



 

 

9.3.1. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do 
reajuste, não sofrerão alteração dos preços. 
9.4. As despesas decorrentes da presente Tomada de Preço correrão por conta da 
dotação orçamentária: 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICPAL DE ABDON BATISTA 
UNIDADE: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
PROJETO ATIVIDADE: 2.039 – Coleta Transporte e Armazenagem de Lixo 
DOTAÇÃO: 3.3.90.00.00.00.00.00.00.80 
10 – DO PAGAMENTO 
10.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, até o 10 º dia útil do 
mês subseqüente, mediante nota fiscal e relatório de coletas, devidamente assinados 
pelos responsáveis pela coleta e transporte do lixo. 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. A Prefeitura Municipal de Abdon Batista reserva-se o direito de revogar a 
presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la por ilegalidade. 
11.2. Em relação às decisões proferidas pela Comissão de Licitações, cabe recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação ou publicação do ato pela Prefeitura Municipal. 
11.3. Os recursos interpostos serão processados nos termos do Capítulo V, da Lei № 
8.666/93, devendo ser encaminhados diretamente ao protocolo central da Prefeitura 
Municipal de Abdon batista, localizada a Rua João Santin,30, Centro- Abdon Batista CEP 89636-000, de 
Segunda a Sexta-Feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, aos cuidados da 
comissão permanente de licitações. 
11.4. O edital e seus anexos serão disponibilizados em meio eletrônico, no site 
www.abdonbatista.sc.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Abdon Batista, mediante 
credenciamento. 
12. Informações e/ou esclarecimentos acerca desta Tomada de Preço poderão ser 
solicitadas até dois dias úteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante 
Correspondência protocolada dirigida a Comissão Permanente de Licitação ou na 
própria Prefeitura, localizada provisioramente no antigo Colégio Estadual Jose Zanchett na Rua Valeriano 
Demeneck, Centro CEP 89636-000, de 
Segunda a Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de 
segunda a sexta-feira. 
12.1. Constitui anexo do presente edital, dele fazendo parte integrante: 
a) Anexo 01 – Minuta de Contrato; 
b) Anexo 02 – Declaração de Menor; 
c) Anexo 03 – Modelo de Credenciamento; 
d) Anexo 04 – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos da Habilitação; 
 
 
Elmar Marino Mecabo 
Prefeito Municipal em Exercicio 
 
 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 
ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO 
A Prefeitura Municipal de Abdon Batista, com sede na Rua João Santin,30, Centro Abdon Batista- SC, 
inscrita no CNPJ sob o n° 78511052/0001-10 neste ato representado por seu Administrador Senhor Elmar 
Marino Mecabo Prefeito Municipal em Exercicio, doravante denominada de 
CONTRATANTE, e a empresa ....................................., inscrita no CNPJ n º 
..................................., representado pelo seu representante legal o Sr. 
........................................., CPF............por este instrumento, as partes acima 
identificadas e qualificadas, tem entre si certo e ajustado a celebração deste Contrato e 
que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM, 
INDUSTRIALIZAÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO DOMICILIAR URBANO DA CIDADE DE 
ABDON BATISTA.  



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA 
UNIDADE: 06 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
PROJETO ATIVIDADE: 2.039 – COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE LIXO 
DOTAÇÃO: 3.3.90.00.00.00.00.00.00.80 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO VALOR 
Pelos serviços descritos na Cláusula primeira deste Contrato, A CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ ...... (.......................) o valor unitário da 
coleta mensal. Totalizando um montante de R$ ....................(....................). 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO 
Este contrato será vigente até 31/12/2014, podendo ser prorrogado conforme disposto 
no Art. 57 – II da Lei nº 9.648 de 04/06/98. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, pagos até o 10º dia útil do mês 
subseqüente aquele que for prestado o serviço, mediante nota fiscal e relatório de coletas, 
devidamente assinados pelos responsáveis pelo armazenamento dos resíduos. 
§ 1º O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não 
estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula 
deste Contrato. 
CLÁUSULA SEXTA– DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato estará o CONTRATADO sujeito às 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa: 
a) de 20% sobre o valor contratual no caso de recusa da assinatura do Contrato, quando 
regularmente convocado, ou na hipótese de rescisão contratual por culpa do 
CONTRATADO. 
b) de 0,2% sobre o valor do Contrato, por dia, no caso de atraso injustificado por parte 
CONTRATADO no cumprimento dos prazos de início de execução dos serviços. 
c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer cláusula 
do presente Contrato, ressalvado o disposto nas letras a e b desta cláusula. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o com o poder publico pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 
IV - declaração de inidoneidade. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I - manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante 
toda a execução do Contrato; 
II - dar fiel execução ao objeto do Contrato, bem como, providenciar às suas expensas e 
a contento do CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem 
necessárias; 
III - assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto. 
IV– manter sob sua responsabilidade todo o pessoal necessário à execução dos serviços 
da proposta, arcando com os respectivos tributos e encargos sociais, além das despesas 
trabalhistas; 
V - Fornecer ART de execução dos serviços, arcando com as referidas taxas; 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I - realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato; 
II - acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
III - notificar o CONTRATADO por escrito, sobre quaisquer irregularidades que 
venham a ocorrer em função da execução dos serviços. 
IV - fornecer dados adicionais solicitados e disponíveis para a realização dos serviços; 
CLÁUSULA NONA – DAS HIPÓTESES DE RECISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 
8666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE 
RESCISÃO UNILATERAL 
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado a 
CONTRATANTE: 
I-assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 



 

 

ato próprio da Administração; 
II- execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a eles devidos; 
III- retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES 
As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo único. A alteração do contrato por acréscimo ou supressão de quantidades em 
face de alteração ou de especificações será realizada a partir dos valores apresentada na 
proposta, sempre observando os preços de mercado no momento da celebração do termo 
aditivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Anita Garibaldi para adoção de medidas judiciais, 
pertinentes à execução do presente Contrato. 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma. 
Abdon Batista,SC, .................... de ..................... de 2014. 
 
Municipio de abdon Batista 
Elmar Marino Mecabo 
Prefeito Municipal em Exercicio 
 
 
CONTRATADA 
CNPJ: 
 
 
TOMADA DE PREÇO N° 2/2014 
ANEXO 02 
MINUTA DE DECLARAÇÃO 
D E C L A R A Ç ÃO 
Declaro que a empresa __________________________________________________ 
inscritano CNPJ nº ________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal Sr. 
(a)_____________________________________________ portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ______________________________ CPF nº 
______________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do 
art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 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 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
Abdon Batista_______ de _________________________ de 2014. 
Representante Legal 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014 
ANEXO 03 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
A empresa __________________________, com sede na rua:_______nº_____bairro 
_________cidade______cep.________. C.N.P.J. sob nº _____________________, 
representada pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o Sr. 
_________________________, ______________________(CARGO), portador do R.G. 
nr. _______________________ e C.P.F. nr. ________________________, para 
representá-la perante a Prefeitura Municipal de Abdon Batista, em licitação na 
modalidade Tomada de Preço nº 2/2014, podendo praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
NOME: 
R.G.: 
CARGO: 



 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014 
ANEXO 04 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 
(NOME DA EMPRESA) ___________________________, CNPJnº_________ sediada 
_________________ (endereço completo) ______________, declara, sob as penas da 
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
____________ , _____ de _______________ de 2014. 
______________________________________________. 
Nome e número da identidade do declarante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2015 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 

Edital de concorrência para a 
contratação de empresa para a 
Prestação de Serviços de Coleta de 
Lixo residencial e comercial, 
transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos e rurais 
do Município de Sinimbu. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SINIMBU, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do 

dia 08 DE JULHO DE 2015, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Sinimbu, 

situada na Av. Gen. Flores da Cunha, nº 449, se reunirá a Comissão Permanente de 

Licitações, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para 

contratação de empresa para a realização da prestação de serviços no regime de 

execução INDIRETA – empreitada por preço global, com o fornecimento do material e 

da mão-de-obra. 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a Prestação de Serviços de Coleta 

de Lixo residencial e comercial, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos e rurais do Município de Sinimbu, conforme especificações técnicas do 

projeto básico, Anexo I deste edital. 

 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

2.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas 

pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 

(dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e 

n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE SINIMBU 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2015 

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

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

 

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2015 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.2   Cada envelope deverá conter a documentação e as informações 

necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes 

as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as 

determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital. 

 

3. HABILITAÇÃO 

  Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

  a) registro comercial no caso de empresa individual; 

  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

  c) decreto de autorização, 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. 

 

3.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
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    c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida 

Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa); 

  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

  f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

3.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 

 a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 

 b) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 

 

3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

   a) certidão de registro no órgão competente, qual seja CREA. 

     b) atestado de capacidade técnico-operacional, através da apresentação 

de no mínimo 01 (um) Atestado, devidamente registrado no CREA (ou com visto 

deste), comprovando que a licitante já executou serviços compatíveis ao objeto 

licitado, quais sejam: 

b1. Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais em Município com 

mais de 10.000 habitantes e por período de no mínimo 12 meses consecutivos; 

b2. Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos em Município com mais 

de 10.000 habitantes e por período de no mínimo 12 meses consecutivos; 

b3. Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos em Município 

com mais de 10.000 habitantes e por período de no mínimo 12 meses consecutivos. 
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     c) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 

técnico da empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível em características com o ora licitado. 

  d) Licença de Operação do órgão ambiental, em plena vigência, e/ou 

Declaração de Isenção para coleta e transporte dos resíduos do objeto da licitação.  

  e) Licença de Operação do órgão ambiental, em plena vigência, para 

recebimento de resíduos sólidos (classe II) e em conformidade com a NBR 10.004, do 

local para destino final dos resíduos, vedada a apresentação de Licença de Operação 

destinada a atender especificamente a determinados municípios ou empresas. 

  e.1- Quando o local de destinação final não for de propriedade da licitante, 

deverá ser anexada AUTORIZAÇÃO do proprietário, com firma reconhecida, para o 

licitante destinar a totalidade dos resíduos produzidos pelo Município de Sinimbu, por 

toda a execução do contrato. 

f) Declaração que a empresa possui aptidão para desempenhar o objeto 

do presente certame, em características, quantidades e prazos: 

 

3.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Cópia extraída do Livro Diário, registrado, ou de publicação oficial, do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício exigível com cópia 

de folhas de abertura e encerramento, assinado por profissional-técnico legalmente 

habilitado, e que demonstre a boa situação financeira do licitante, sendo vedada a sua 

substituição por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s).   

 

a1) A situação financeira da empresa será aferida, observando-se o 

resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, extraídos do 

balanço patrimonial enunciado, calculados com duas casas decimais, esta deverá ser 

apresentada com memorial de cálculo dos índices descritos abaixo, assinada pelo 

profissional técnico responsável. 

 
I – índice de liquidez corrente igual ou superior a 1,0 (um inteiro); 
II – índice de liquidez geral igual ou superior a 1,0 (um inteiro); 
III – índice de endividamento geral maior que zero e menor ou igual a 1,00 (um 

inteiro); 
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IV - imobilização de recursos não correntes maior que zero e menor ou igual a 
1,00 (um inteiro). 

 
Os índices econômicos financeiros a que se refere o item supracitado são 

calculados pelas seguintes fórmulas: 
  I –   ILC = AC/PC 

              II –   ILG = (AC+ ANC)/(PC+ PNC) 
              III –  IEG = (PC + PNC)/AT 
              IV –  IMOBNC= AP/(PL + PNC)                                                                           

 
Onde: 
 
AC= ativo circulante; 
ANC=ativo não circulante; 
ILC= índice de liquidez corrente; 
ILG= índice de liquidez geral; 
IEG= índice de endividamento geral; 
PC= passivo circulante; 
PL= patrimônio líquido; 
AT= ativo total; 
IMOBNC= imobilização de recursos não correntes; 
PNC= passivo não circulante. 
 

a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 

provisório. 

  a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD  e que 

aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão 

apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de 

Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

   b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da 

data designada para a apresentação do documento; 

3.6  Os documentos constantes dos itens 3.1 a 3.5 poderão ser apresentados 

em original, por cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio 

eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua 

validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 

3.7  Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos 

atos constantes da presente licitação. 
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3.8 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no 

envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal da 

empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 

3.9  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão 

dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou 

representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 

enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

3.10  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 3.8, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 3.2 deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como 

vencedora do certame. 

3.11 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição. 

3.12 O prazo de que trata o item 3.10 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, 

de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.13  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.10, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 12.5, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

a licitação. 

 

4. PROPOSTA 

4.1 O envelope nº 02 deverá conter: 
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a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na 

última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global em cada 

item para a execução do objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os 

custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

  b) planilha de quantitativos e custos unitários; 

4.2  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data 

aprazada para a entrega dos envelopes. 

4.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

5.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou global 

superestimados ou inexequíveis. 

5.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global ofertado 

excedam o limite do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI, 

conforme planilha de quantitativos e custos unitários, Anexo  deste edital. 

5.3 Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o 

disposto no §1º do art. 48 da Lei n.º 8.666/1993, as propostas cujos os valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

5.3.1  valor orçado pelo Município (Anexo I); ou 

5.3.2 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração. 

 

6. JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global. 

6.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de 

trabalho serão acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo 
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previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, 

expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de 

material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execução da obra. 

6.3 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de 

material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da 

obra, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da 

fatura, por documento fiscal. 

 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 

para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem aos itens 3.8 e 3.9, deste edital. 

7.1.2  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 em até 10% (dez por cento) à proposta de 

menor valor. 

7.1.3  A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 

recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 

julgamento definitivo do recurso interposto. 

7.2  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 02 (dois) dias, 

nova proposta, por escrito e de acordo com o item 4 desse edital, inferior àquela 

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 nas 

hipóteses dos itens 3.8 e 3.9 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

e na forma prevista na alínea anterior. 
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 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 serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das 

alíneas anteriores. 

7.3  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 7.2 este edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.4  O disposto nos itens 7.2 a 7.3 deste edital, não se aplicam às hipóteses em 

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 3.8 e 

3.9 deste edital) aplicando-se de imediato o item 7.5, se for o caso. 

7.5  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 

disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

8. RECURSOS 

8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 

previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

8.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de 

Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

8.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 

protocolados, dentro do prazo previsto no item 8.2, no setor de protocolo geral, 

durante o horário de expediente, que se inicia às 08 h e se encerra às 17h. 

8.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 

comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis e na forma prevista no item 8.3. 

8.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo 

previsto no item 8.3, ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio. 

8.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de 

recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado 
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dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 

decisão. 

8.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes 

ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é 

irrecorrível. 

8.8           Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério 

da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos 

recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá 

ser devidamente justificada nos autos da licitação. 

 

9. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 

(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 12.4 deste edital. 

9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

9.3 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, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de 

multa, no valor correspondente a 20% do valor total da contratação. 

9.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

9.5 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do 

certame não tenha débitos com o Município de Sinimbu. 

 

10. GARANTIA 

10.1  No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 

8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 
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11. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

11.1 A vencedora será responsável pela devida anotação da responsabilidade 

técnica – ART de execução junto ao respectivo conselho profissional. 

11.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas 

técnicas aplicáveis à execução da prestação dos serviços objeto da licitação, bem 

como as normas de segurança do trabalho. 

11.3 A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto 

básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de 

execução, e os termos da sua proposta. 

 

12. PENALIDADES 

12.1 Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 

acessórias; 

12.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da prestação dos 

serviços ou na execução de etapa, limitada a 30 (trinta) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

12.3 Multa de 2% (dois por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, 

remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito; 

12.4 Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

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

com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

12.5 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

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

com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

12.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 

procedimento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo 

prazo de 2 (dois) ano(s). 

12.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado de forma parcelado, variando de acordo com o 

cronograma de desembolso da Administração, ocorrendo no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, 

aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário 

Municipal de Agricultura, Ind. Com. e Meio Ambiente. 

13.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da 

guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos 

empregados utilizados na prestação do serviço, bem como da certidão negativa de 

débitos trabalhistas  - CNDT. 

13.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e 

a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês calculados pró 

rata dia, até o efetivo pagamento. 

13.4 Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos 

da lei que regula a matéria. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

14.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  

à conta da seguinte dotação orçamentária:  

SECRETARIA DA  AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 

0604 – 1854110082.045 – Recolhimento e Destinação de Lixo 

3.3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 277 

0604 – 1854110082.044 – Programa do Meio Ambiente 

3.3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 276 

 
   

15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1       A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 

8.666/1993, observando-se as seguintes normas: 
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     a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer 

cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada 

para o recebimento dos envelopes. 

     b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil 

antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes. 

      c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de 

Licitação no Protocolo Geral, durante o horário de expediente, que se inicia às 8h e se 

encerra às 17h, bem como via fax, através do telefone nº (51) 3708-1175, sem 

prejuízo do protocolo do original obedecidos os prazos das alíneas “a” e “b”. 

     d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos 

apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além 

do previsto na alínea anterior. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 

artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

16.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 

das propostas ou quaisquer outros documentos. 

16.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

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

representantes credenciados, na forma do item 3.7 desse edital, e os membros da 

Comissão Julgadora. 

16.4  Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

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

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993). 

16.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não 

serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

16.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - projeto básico; 

II - planilha de orçamento; III - minuta do contrato; IV – modelo de declaração (Decreto 

Federal n° 4.358/2002). 

16.7     Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8 horas às 

11h30min e das 13h30min às 17 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
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de Sinimbu, sito à Av. Gen. Flores da Cunha, 449 ou pelos telefones 0**(51)3708-

1175, (51)3708-1313 . Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site 

www.sinimbu.rs.gov.br 

    Sinimbu, 02 de junho de 2015. 

 

CLAIRTON WEGMANN 

Prefeito Municipal 

 

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
              
Em ____/____/_______. 
       
      ________________________ 
           Assessor Jurídico  

 

http://www.sinimbu.rs.gov.br/
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AVISO ALTERAÇÃO DO EDITAL E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 
 

O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados 

que alterou o edital de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 003/2015, 

cujo objeto é a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Coleta de 

Lixo residencial e comercial, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos e rurais do Município de Sinimbu. Foram alteradas as seguintes redações: 1. 

Exclusão do objeto da licitação os “serviços de hidrojateamento de redes cloacais e 

pluviais”; 2. Exclusão das exigências conexas a atividade de “hidrojateamento”, item 

3.4, nas alíneas “b.4” e “e” do edital; 3. Exclusão da exigência de “propriedade dos 

veículos e equipamentos”, em conformidade com o art. 30 § 6º, da Lei Federal nº 

8.666/93, ocasionando a alteração das exigências do item 3.4, alínea “f”, conforme 

especificações técnicas do projeto básico, anexo ao edital.  Tendo em vista que as 

alterações acima refletem na elaboração e na forma de apresentação da proposta, fica 

adiada a data de abertura das propostas para o dia 08 DE JULHO DE 2015, às 09:00 

horas. O Edital contendo as alterações estará disponível no site:  

www.sinimbu.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone (51) 3708-1175. Clairton 

Wegmann - Prefeito Municipal. Sinimbu, 02 de junho de 2015. 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE: 

 

 

Canísio Gaspar Backes  

Secretário de Finanças e Planejamento 

 
 
 
 
 

http://www.sinimbu.rs.gov.br/
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS 

 

 Aos ___ dias do mês de ________ do ano de 20___, de um lado, o 

Município de _____________, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

______________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 

lado, a empresa ____________, situada a Rua/Av. ________________, nº_____, 

bairro __________, cidade __________, Estado __________, inscrita no CNPJ sob o 

nº ________________, representada por seu Diretor, Sr. _____________, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato de 

prestação de serviços, vinculado ao edital de licitação nº 003/2015 e à proposta 

vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de _______, 

que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta de 

lixo residêncial e comercial, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos 

e rurais do Município de Sinimbu, no regime de execução INDIRETA – EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL conforme o projeto básico do edital de licitação nº 003/2015 e 

a proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele 

estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA INÍCIO E VIGÊNCIA DO SERVIÇO: 

 

2.1 Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da 

“Ordem de Execução dos Serviços”, emitida pelo CONTRATANTE. 

2.2 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 

60 (sessenta) meses, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos 

termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1 A CONTRATADA deverá: 

 I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 

II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 

 III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, 

honorários ou despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por 

cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos 

funcionários que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 

convenções, acordos ou dissídios coletivos; 

 IV - apresentar, mensalmente, cópia das guias de recolhimento dos 

encargos trabalhistas e previdenciários, conforme previsto no §1º da Cláusula Sexta; 

 V - zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do 

Ministério do Trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos de proteção 

individual (EPI) e crachá de identificação contendo o nome e função do empregado; 

 VI - responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários 

à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente 

apurados mediante processo administrativo, quando da execução dos serviços; 

 VII - reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que 

se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço 

contratado; 

 VIII - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1 A CONTRATANTE deverá: 

 I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços 

executados, em conformidade com a Cláusula Sexta; 

 II – determinar as providências necessárias quando os serviços não 

estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem 

prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso; 

 III - designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto 

desse contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:  

5.1 Os serviços serão recebidos em duas etapas sucessivas: 

I - Recebimento provisório: será feito pelo servidor designado para 

acompanhamento e fiscalização dos serviços, conforme dispõe o inciso III da Cláusula 

Quarta, para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos e outros 

dados pertinentes ao serviço, mediante termo circunstanciado, que deverá ser 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da notificação, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, do término do serviço.  

II - Recebimento definitivo: será realizado por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento 

provisório. 

Parágrafo único. Encontrada alguma irregularidade durante o prazo de 

recebimento, será fixado prazo, não superior a 5 (cinco) dias, para a devida correção, 

na forma do art. 69 da Lei n.º 8.666/1993, após o qual, em não havendo a 

regularização, o fato será reduzido a termo, que será encaminhado à autoridade 

competente, para que adote os procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA –  DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 O CONTRATANTE pagará pelos serviços objeto do presente contrato o 

valor mensal de R$ ..............  

 
 

6.2 O valor mensal do contrato é assim dividido: 
 

Serviço Qtde Unid. Material Mão de 
obra 

Unitário Mensal 

Coleta, 
transporte e 
destinação 
final de 
resíduos – 
item 01 do 
objeto 

 
 
 

01 

 
 
 

Mês 

    

 

6.2 O pagamento será efetuado de forma parcelado, variando de acordo com o 

cronograma de desembolso da Administração, ocorrendo no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, 
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aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário 

Municipal de Agricultura, Ind. Com. e Meio Ambiente. 

§ 1º Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da 

guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos 

empregados utilizados na prestação do serviço, bem como da certidão negativa de 

débitos trabalhistas  - CNDT. 

§ 2° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e 

a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês calculados pró 

rata dia, até o efetivo pagamento, devendo ser este o índice utilizado para qualquer 

situação corrente, relativa ao presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a 

substituí-lo 

§ 3º Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos 

termos das leis que regulam a matéria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES: 

7.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações 

acessórias; 

  II - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

  III - Multa de 2% (dois por cento) no caso de constatado defeito, 

resultantes da execução ou dos materiais empregados, sem prejuízo do dever de 

reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito; 

  IV - Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial do 

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

contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

  V - Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

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

com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 
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  VI - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do 

procedimento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo 

prazo de 2 (dois) ano(s). 

 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 

 § 2º As multas aplicadas na execução do presente contrato serão 

descontadas da garantia contratual e, em caso de insuficiência dessa, do pagamento a 

ser realizado à CONTRATADA, sem prejuízo da sua cobrança judicial. 

 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA: 

8.1 A contratada apresenta como garantia ao presente contrato __________, 

conforme previsto no artigo 56, §1°, inciso ___, da Lei nº 8.666/1993, o montante de 

R$ _____ (________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 

8.2 Após o cumprimento fiel e integral desta contratação e seu objeto recebido 

definitivamente, a garantia prestada será liberada ou restituída, caso não tenha sido 

utilizada conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL: 

9.1 Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização 

para a CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, 

quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

 V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
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 VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 

forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

 IX - a decretação de falência; 

 X - a dissolução da sociedade; 

 XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato;  

 XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 

o contrato; 

 XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da 

Lei nº 8.666/1993;  

 XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

 XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 

recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
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 XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como 

das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

 XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

 XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis 

 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e 

XVII, poderá ser determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no 

art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, 

previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em 

inexecução parcial ou total de cláusulas contratuais, especificações do projeto básico 

ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a 

conveniência do CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a 

CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

SECRETARIA DA  AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 

0604 – 1854110082.045 – Recolhimento e Destinação de Lixo 

3.3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 277 

0604 – 1854110082.044 – Programa do Meio Ambiente 

3.3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 276 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 

 

11.1 Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o 

Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul, com exclusão de qualquer outro, por mais 

especializado que seja. 

 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 

instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma.  

     

          _____________________, ___ de ____________ de 20___.  

        

                   

             

_________________________________________________ 

                    Prefeito Municipal 

 

 

A presente minuta contratual foi 
devidamente examinada e aprovada 
por esta Assessoria Jurídica. 
 
           Em ____/____/_______. 
 
      ________________________ 
           Assessor(a) Jurídico(a) 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SINIMBU 
PODER EXECUTIVO 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida General Flores da Cunha, 449 – Sinimbu – RS – CEP: 96890-000 – Fone (51) 37081175 email: licitacao@sinimbu.rs.gov.br 

“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

1 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Básico 

 Descrição do Objeto 

Justificativa 

Cronograma de prestação de serviços 
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DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Sinimbu descreve o objeto dessa ação como sendo: 
Item 01: A execução do serviços de coleta de lixo residencial e comercial, transporte e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos e rurais  conforme itinerário abaixo relacionado; 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços de coleta de lixo residencial e comercial, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos e rurais conforme itinerário abaixo relacionado: 
 
 
 Coleta em Sinimbu – Zona urbana 

Segundas-feiras: Sinimbu, Linha Alto Sinimbu (até Roque Wendland), 
Linha São João, Sinimbu Baixo (até a entrada do passo da Linha Verão), 
entrada Linha Verão e Linha Rio Pequeno até o centro (entrada  Sede 
Wojahn, quinzenalmente). 

245,00Km 
Quartas-feiras: Sinimbu, Linha Alto Sinimbu, Linha  Rio Grande (até o 
Wink), entrada Linha Desidério, Sinimbu Baixo, entrada Linha Verão, 
entrada Linha Rio Pequeno e Linha Primavera. 
 

Sextas-feiras: Sinimbu, Sinimbu Baixo, Linha Alto Sinimbu (até Roque 
Wendland), entrada Linha Verão, entrada Linha Rio Pequeno, casas 
populares (Linha Rio Pequeno) e Linha São João. 

Coleta em Sinimbu – Zona rural 
 

Primeira quartas-feiras do mês: Linha Alto Rio Pequeno, Linha Evaristo, 
Linha Almeida, Linha Estância, Linha Bela Vista e Cava Funda. 

385,00Km 
 

Segunda quartas-feiras do mês: Entrada Linha Rio Branco, Linha 
Desidério, Linha Salto Rio Pardinho, Linha Pintado, Linha Cerro da Mula e 
Linha Cerro Branco. 

Terceira sextas-feiras do Mês: Linha Marcondes, Linha Branca, entrada 
Linha Gamelão, Linha Pinhal, Linha da Grama e Linha Pinhal Santo Antônio. 

Quarta quartas-feiras do mês: Linha Inverno, Linha Paredão, Linha Verão, 
Linha da Serra e Linha Cinco. 

 
Total a ser percorridos (ida e volta) por mês 1.260,00 km 

 
Para a prestação dos serviços de que trata esta licitação, o proponente deverá 

utilizar pelo menos um caminhão coletor/compactador, com ano de fabricação não inferior a 
2008, com dispositivo para retenção do “chorume”, sendo que o lixo recolhido deverá ser 
depositado em área apropriada ao seu destino, indicada pela empresa vencedora. 

 
   O proponente também se responsabilizará pelas despesas com combustível e 
toda a manutenção do veículo, bem como despesas oriundas de eventuais acidentes com 
envolvimento dos mesmos. 
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   Também correrá por conta do proponente, as despesas com pessoal, encargos 
sociais, trabalhistas e acidentes de trabalho envolvendo os mesmos, bem como o fornecimento 
correto dos EPIs para seus funcionários. 
 
  Os caminhões deverão estar em bom estado de conservação, devendo o 
proponente ficar responsável por todo e qualquer defeito, dano ou perecimento que venha a 
ocorrer na execução do serviço. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 

Visando atender a demanda de coleta de Lixo nas localidades atualmente 
atendidas no Município de Sinimbu e garantir que essa demanda tenha adequada coleta, um 
destino final licenciado e correto bem como uma limpeza de resíduos adequada, tudo dentro 
das normas competentes, a Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, vem justificar a 
necessidade de formular um processo licitatório visando contratar empresas especializadas em 
coleta de lixo, com adequado transporte e destinação final.  

Isso se faz necessário para dar continuidade aos serviços de coleta de resíduos e 
dirimindo assim problemas de saúde pública combatendo os locais e sistemas de 
contaminação por vetores, o que torna esse serviço de total importância.  

 
 
   

 
 

Sinimbu, 02 de junho de 2015. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Flávio Luis Vogt 

Secretário de Agricultura Indústria e Comércio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SINIMBU 
PODER EXECUTIVO 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida General Flores da Cunha, 449 – Sinimbu – RS – CEP: 96890-000 – Fone (51) 37081175 email: licitacao@sinimbu.rs.gov.br 

“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

5 

 

 

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

O referente pedido de licitação remete a descrição dos serviços de coleta de lixo 

residencial e comercial, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e rurais 

conforme itinerário relacionado. Esse está descriminado e tem seus custos descritos 

mensalmente.  

O poder executivo de Sinimbu/RS solicita que seja aberto processo licitatório pelo 

período mínimo de 12 meses, podendo esse ser renovado até o limite de 60 meses. 

 

 

 

Sinimbu, 02 de junho de 2015. 

 

 

 

__________________________ 

Flávio Luis Vogt 

Secretário  Municipal de Agricultura Indústria e Comércio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015 
 
 

CARLOS ALBERTO SPANHOL, Prefeito Municipal de Veranópolis em exercício, no exercício de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei 8.666, de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação subsequente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 18/6/2015, às 14h (HORÁRIO DO RELÓGIO DO SETOR DE LICITAÇÕES) no Setor de Licitações, na Rua Alfredo Chaves, 366, 
se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, designada pela Portaria Nº 876/2014 de 03/7/2014, com a finalidade de receber e realizar abertura 
dos envelopes de documentação e propostas financeiras para contratação de empresa que realize a execução dos serviços de coleta 
convencional (orgânica) e seletiva, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e comerciais do Município de Veranópolis – RS, em 
conformidade com a Lei Nº 12.305, de 02/8/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23/12/2010, Art. 15º, Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e outras que regem a matéria, Resolução CONSEMA Nº 288/2014, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07/8/2014 e Lei 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente e o presente Edital e seus 
Anexos, as quais serão abertas no dia, hora e local acima indicados. 

 
 

1 - DO OBJETO  
 

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços diários de coleta convencional (orgânica) e seletiva, transporte e 
destinação final de resíduos domiciliares e comerciais do Município de Veranópolis, compreendendo a coleta estimada mensal de 500 
(quinhentas) toneladas e anual de 6.000 (seis mil) toneladas, com uma quilometragem mensal para realizar toda a coleta estimada de 10.000 km (dez 
mil quilômetros), não estando computada a quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final), a serem executados em 
regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e roteiro abaixo:          

  
1.1 Descrição da coleta: 
1.1.1 Execução da coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais em todo o território do Município de 

Veranópolis-RS, de acordo com o Projeto Básico (Plano de Trabalho), períodos e roteiros de coleta estabelecidos no presente Edital. 
1.1.2 Execução da coleta seletiva em todo o território do Município de Veranópolis, inclusive a coleta de móveis, equipamentos de 

informática e eletrodomésticos usados e descartados pelos domicílios e sua destinação final. 
1.1.2.1 O lixo reciclável coletado deverá ser depositado em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

dentro do Município de Veranópolis, onde será incentivada a participação de cooperativas, ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, em atendimento ao Art. 18, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

1.1.3 Disponibilização por parte da empresa vencedora, em pontos indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, de 100 (cem) containers, sendo: 50 (cinquenta) amarelos e 50 (cinquenta) verdes com capacidade de 700 (setecentos) litros. 

1.1.3.1 Os containers deverão ser substituídos sempre que a SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE solicitar. 
1.1.3.2 Fica a cargo do contratado a limpeza e manutenção dos containers. 
1.1.4 A identificação dos containers é de responsabilidade do Município. 
1.1.5. Os dias de coleta poderão sofrer alterações conforme demanda. 
1.1.6 A estimativa de quilometragem mensal para realizar toda a coleta é de 10.000 km (dez mil quilômetros), não estando estimada a 

quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final). 
1.1.7 Realização contínua de PROGRAMA DE EDUCAÇÕ AMBIENTAL com vista à separação correta do lixo seco e orgânico e maximização 

da coleta seletiva em rádios locais, folhetos e palestras em escolas, sendo: 
1.1.7 Diariamente, em rádios locais.  
1.1.7.2 Duas vezes ao ano palestra com distribuição de folhetos nas Escolas Municipais, Estaduais e Particulares do Município de Veranópolis. 
1.1.8 A empresa vencedora ficará dispensada da prática do transbordo dos resíduos secos urbanos sólidos coletados para posterior 

destinação à Central de Triagem devidamente licenciada, caso faça diretamente a coleta e a destinação final.  
1.1.8.1 Caso contrário, deve ser adotada a prática do transbordo pela empresa contratada e obedecer às normas de PROTEÇÃO AMBIENTAL 

referente à CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS LICENCIADA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL competente. 
1.1.8.2 - Responsabilizar-se pela conservação e limpeza do transbordo mencionado que deverá estar em local coberto sobre piso 

impermeável, ou em containers enlonados, não podendo permanecer no local por período superior a 48 (quarenta e oito horas). 

1.2 Roteiro da coleta: 
 

Coleta de Resíduos Recicláveis 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sexta-feira A partir das 7h 
Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 
Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 

 
 
Terças e quintas-feiras 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Sagrado Coração de Jesus 
Medianeira 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita  
Sapopema 

 
 
Segunda e quarta-feira 

 
 
A partir das 7h 

 



 

 

Coleta de Resíduos Orgânicos 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sábado A partir das 7h 
Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 
Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 

 
 
Segundas, quartas e sextas-feiras 

 
 
A partir das7h 

Sagrado Coração de Jesus 
Medianeira 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita  
Sapopema 

 
 
Terças, quintas e sábados 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial Terças e quintas A partir das 7h 
 

Coleta de móveis e eletros 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sexta- feiras 

Obs.: Além da coleta de segunda-feira a sexta-
feira, deverá realizar a coleta solicitada através 
de chamadas telefônicas dos munícipes à 
empresa contratada em até 24h da solicitação. 

A partir das 7h 

Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 
Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 

 
 
Segundas, quartas e sextas feiras 

 
 
A partir das 7h 

Medianeira 
Sagrado Coração de Jesus 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita 
Sapopema 

 
 
Terças e quintas feiras 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial Terças e quintas feiras A partir das 7h 
 

Coleta de resíduos no interior na sede da COMUNIDADE 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
N. Sra. Auxiliadora 
N. Sra. da Glória 
N. Sra. da Pompéia 
N. Sra. da Saúde 
N. Sra. Caravágio (Monte Claro) 
Pedancino 
Santo Isidoro 
São Caetano do Moinho 
São Francisco do Retiro 
São Gotardo 
São José da 9ª 
São José da 1ª 
Sapopema 

Sexta feira (a cada quinze dias), na 1ª e 3ª 
semana do mês 

A partir das 7h 



 

 

Coréia 
Lajeadinho até o final do asfalto 
Monte Bérico 
N. Sra. da Paz 
N. Sra. das Dores 
N. Sra das Graças 
N. Sra. do Rosário 
Navegantes 
Santa Bárbara 
Santa Rita 
Santo Antônio da Quatorze 
Santo Antônio da 2ª 
São José da 3ª 
São Pedro 
Vila Azul, compreendendo São Marcos 

Sexta feira (a cada quinze dias), na 2ª e 4ª 
semana do mês 

A partir das 7h 

 
  Coleta de resíduos nos pontos turísticos 
 
Balneário do Retiro, Caverna Indígena, Parque dos 
Três Monges e Belvedere do Espigão 

Duas vezes por semana A partir das 7h  

 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. É vedada a participação da empresa que: 
a) tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) estiver sob processo de falência ou concordata; 
c) encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos; 
d) reunidas em consórcio; 
e) tenha como dirigente, gerente, acionista, responsável técnico ou subcontratado o autor do projeto, ou ainda, servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante, ou responsável pela Licitação. 
2.2. É vedada a subcontratação total ou parcial, com exceção da destinação final. 
 

3 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
 

Os documentos e as propostas serão recebidos pela Comissão de Julgamento de Licitações na Rua Alfredo Chaves, 366, no dia, hora e local 
mencionado no preâmbulo, redigida na língua nacional, em dois envelopes distintos, fechados, para o que se sugere na sua parte fronteira a seguinte 
inscrição: 

 
AO 
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome Completo da Empresa) 
AO 
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome Completo da Empresa) 

 
4 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01 

 
4.1 - Habilitação Jurídica 
4.1.1 Registro Comercial no caso de empresa individual. 
4.1.2 Atos constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e/ou Contrato Social de Consolidação acompanhado da última Alteração 

Contratual, se houver, devidamente registrado e em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  

4.1.3 No caso de participação de empresas estrangeiras, o decreto de autorização para funcionamento no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.1.4 – Declaração da empresa, sob pena da Lei, de que na data designada para a apresentação da documentação e da proposta, não esteja 
suspensa de participar de licitação e/ou impedida de licitar e contratar com a Administração, nem declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, salvo se tiver sido reabilitada, sendo esta última devidamente comprovada. 

 
4.1.5 Em se tratando de cooperativa a HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 
4.1.5.1 Estatuto Social com Ata de Assembleia de Constituição da COOPERATIVA, REGISTRADA NA Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul, que comprove que a Cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação, e, ainda, que a mesma dispõe de 
associados (cooperados) em quantidade e com qualificação profissional conforme Objeto. 

4.1.5.2 Regimento Interno dos fundos instituídos pelos cooperados (com Ata da Assembleia que o aprovou). 
4.1.5.3 Atas de Assembleia, atualizada, com a composição dos cooperados. 
4.1.5.4 Relações de todos os COOPERADOS ACOMPANHADA DA Certidão de Regularidade Previdenciária ou Guia de Recolhimento da 

Previdência Social GRPS dos mesmos até a data de abertura do presente processo, sendo que o objeto da licitação deverá ser prestado por cooperativado 
integrante da lista acima referida. 



 

 

4.1.5.5 Atas de Assembleia autorizando a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se vencedora. 
4.1.5.6 Editais de Convocação das 03 (três) últimas Assembleias gerais extraordinárias (para comprovação da representatividade dos 

dirigentes e conselheiros da Cooperativa). 
4.1.5.7 Registros de presença dos cooperados em Assembleias Gerais. 

 
4.2 - Habilitação Fiscal 
4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
4.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DI-RE) ou Município (Alvará), se houver, relativo ao domicílio, ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
4.2.3 Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida 

Ativa da União e à Seguridade Social – INSS, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
4.2.3.1 A Certidão Negativa de Seguridade Social, dentro da validade será aceita, conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 

de 02/10/2014. 
4.2.4 Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
4.2.5 Provas de Regularidade com a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal, sendo a última de domicílio ou sede do licitante, com validade 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão, se não houver validade especificada na Certidão. 
4.2.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (microempresas) e receita bruta superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (empresas de pequeno porte) deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador e 
sócio administrador da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.2.7 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e quinhentos 
mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador e representante legal 
da cooperativa, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

4.2.8 Havendo alguma restrição na comprovação fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07/8/2014. 

4.2.8.1 O prazo de que trata o item 4.2.8 poderá ser prorrogado (01) uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que 
seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

4.2.8.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 43, da Lei Complementar nº 147, de 07/8/2014, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a, licitação.  
            

4.3 - Habilitação Trabalhista 
4.3.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
4.3.2 Declarações de cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da República Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 

8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
 
4.4 - Habilitação Técnica 
4.4.1 Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
4.4.1.1 A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, se for do CREA, deverá vir com o capital social de conformidade com a última alteração 

contratual e/ou Consolidação Social vigente. 
4.4.1.2 No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada junto ao CREA em outro Estado, deverá ser atendido o disposto na 

RESOLUÇÃO Nº 413, DE 27/6/1997 e RESOLUÇÃO Nº 425/98 (ART). 
4.4.2 Comprovação de aptidão, através de certidão (ões) ou atestado (s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual 

a licitante ou profissional (is) habilitado (s) designado (s) pela mesma, tenha sido contratado para a execução de serviço de características semelhantes ao 
do objeto do presente certame, sendo que este (s) atestado (s) deverá (ão) ser de serviço (s), devidamente registrado na entidade profissional competente. 

4.4.2.1 A (s) certidão (ões) ou atestado(s) poderá (ao) ser apresentado(s) em nome do profissional técnico reconhecido pela entidade 
competente, obedecidas às exigências acima, devendo a licitante comprovar na data prevista para a entrega dos envelopes, que o referido profissional 
pertence ao seu quadro permanente e, em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica autenticada da CARTEIRA DE TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) ou CONTRATO DE TRABALHO firmando; e, no caso de sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada do 
ATO CONSTITUTIVO E/OU CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, sendo que esta certidão (s) ou atestado (s) deverá (ão) ser de serviço (s), devidamente 
registrado na entidade profissional competente. 

4.4.2.2 A (s) Certidão (ões) ou Atestado (s) deve estar devidamente registrado na entidade profissional competente e vir acompanhado (s) do 
acervo técnico do profissional da (s) correspondente a(s) certidão (ões) ou atestado (s) apresentado (s). 

4.4.3 Declarações de disponibilidade, durante a vigência do Contrato, de instalações destinadas à administração específica do objeto da 
presente Licitação.  

4.4.4 Declarações de disponibilidade de veículos e compactador necessários à execução do objeto da presente licitação. 
4.4.5 Declaração de adoção ou não da prática do transbordo. 
4.4.6 Certidão de Regularidade da Pessoa Jurídica junto ao CRA/RS ou órgão equivalente de cada Estado. 
4.4.6.1 No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada em outro Estado deverá atender o disposto na Resolução Normativa CFA Nº 

394, de 06/12/2010. 
4.4.7 Atestado de visita aos trajetos, que deverá ser efetuada e atestada pelo SÓCIO/ADMINISTRADOR da empresa proponente, ou seu 

representante legal  e/ou pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa junto à entidade profissional competente de que visitou o local dos serviços e de 
suas condições, pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente 
Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, ferramental e equipamentos necessários à execução do objeto do 
presente certame, sendo que a proponente interessada deverá agendar a visita com o acompanhamento de servidor designado pela Portaria nº 
1.504/2012, de 20/7/2012. 

4.4.7.1 O atestado de visita aos locais de trabalho deverá ser atestado (ASSINADO) por servidor designado pela Portaria nº 1.504/2012, de 
20/7/2012 e pelo sócio/administrador da empresa proponente, ou seu representante legal e/ou responsável técnico da proponente, acompanhado de 
documento comprobatório de vínculo, até o dia 17/6/2015, em horário de expediente, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. 

 
 



 

 

4.5 - Habilitação Econômico-Financeira 
4.5.1 Certidão negativa de falência ou concordada expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade não superior a 60 

(sessenta) dias da expedição, se não houver validade especificada na Certidão. 
 4.5.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício exigíveis e apresentáveis na forma da Lei, ou seja, registrados na 

Junta Comercial ou Órgão competente que comprovem a boa situação financeira da empresa.          
4.5.2.1. Todo participante que não possuir o Balanço Patrimonial e as demonstrações Contábeis, por não possuir 01 (um) ano de 

funcionamento, deve apresentar o Balanço de Abertura. 
4.5.2.2 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. 
 4.5.3 Toda licitante deverá apresentar documento constando os indicadores iguais ou superiores aos abaixo descritos, os quais serão 

utilizados para verificação da situação financeira das empresas.  
4.5.3.1 O licitante que apresentar o Balanço de Abertura deve apresentar Declaração de que não possui indicadores de verificação da situação 

financeira da empresa. 
4.5.3.2 Para comprovação da boa situação financeira da empresa, serão utilizados os seguintes indicadores mínimos para verificação da 

situação financeira das empresas:  
 
-ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC); 
 -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG); 
-ÍNDICE DE SOLVÊNGIA GERAL RAL (SG);    
 

         LC = AC IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 
            PC 
 LG = (AC+ARLP)  IGUAL OU SUPERIOR A 1,00 
            (PC+PNC)  
 SG =    A REAL    IGUAL OU SUPERIOR A 1,50 
          (PC+PELP)  
 
 LC – Avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo; 
 LG – Mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto e longo prazo. 
 SG – Expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência; 
 AC = Ativo Circulante; 
 PC = Passivo Circulante; 
 PNC = Passivo não circulante 
 ARLP = Ativo Realizável á Longo Prazo 
 PELP = Passivo Exigível á Longo Prazo; 
 A REAL = Ativo Total, diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro (ex.: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, 
imposto de renda diferido, etc.). 
 4.5.3.3. Toda licitante deverá apresentar os índices exigidos, já calculados, com base nas fórmulas apresentadas. 
 4.5.3.4. Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial todo participante que apresentar nos 03 (três) indicadores 
índices iguais ou superiores aos estabelecidos no presente edital. 
 

4.6 - Habilitação/Qualificação Ambiental 
4.6.1 Licença de Operação expedida pelo órgão competente, que contemple a destinação final do lixo que poderá ser de terceiros, ficando 

desde já autorizada a subcontratação deste item. 
4.6.2 Licença de Operação expedida pelo órgão competente para os caminhões que transportam os resíduos sólidos. 
4.6.3 Documento comprobatório que o licitante está registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos do artigo 17, Inciso II, da Lei nº 6.938, de 31/8/1981. 
 
4.7 - Habilitação Recursos Materiais e diversos 
4.7.1 Declaração da proponente de que os condutores dos veículos que farão o serviço licitado atenderão ao disposto na Lei Nº 9.503, de 

23/9/1997, Artigos 143 e 144, do Código de Trânsito Brasileiro. 
4.7.2 Declaração de disponibilidade dos recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto da presente licitação. 
4.7.3 Declaração da proponente que aceita integralmente as condições do presente Edital e assume integral responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados. 
 
4.8 - Habilitação transbordo 
4.8.1 No caso de ocorrer o transbordo dos resíduos urbanos coletados para posterior destinação ao aterro sanitário devidamente 

licenciado deve ser apresentado documento hábil que comprove a propriedade, a locação ou a cedência do local onde será realizada a operação 
de transbordo, acompanhado da respectiva Licença de Operação, expedida pelo órgão competente. 

 
 4.9 - Habilitação necessária da Subcontratação e da Destinação Final, se houver, conforme Art. 72, da Lei Nº 8.666, de 2161993 e 

legislação subsequente, no caso de o licitante não ser detentor dos aterros e/ou usina de reciclagem para destinação final, na forma prevista no 
item 2.1.6 deste Edital: 

4.9.1 Toda a documentação constante dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 com exceção do subitem 4.6.2. 
 
4.10 Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do 

presente Edital, incluídos também o poder de receber intimação e desistir de recursos, comprovando sua posição através do ato constitutivo ou alteração 
que o consolide, revogando disposições anteriores, ou estatuto em vigor, conforme o caso, acompanhada da ata, ou instrumento de eleição ou designação, 
quando feita em separado. 

4.11 Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou filial da empresa que ora se habilita para este 
certame licitatório, com exceção dos tributos federais (Fazenda Nacional - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida 
Ativa da União e à Seguridade Social - INSS e CNDT. 

4.12 Todos os documentos emitidos pela INTERNET ficarão sujeitos à verificação de sua autenticidade. 



 

 

4.13 Todos os documentos deverão ser apresentados válidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou servidor desta administração ou publicação em órgão de imprensa oficial,  

4.13.1 No caso de autenticação de documentos por servidor da administração, os licitantes deverão apresentar os documentos a serem 
autenticados até o dia 17/6/2015, antes da abertura dos envelopes.  

 
 NOTA IMPORTANTE 
 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, 
Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que 
não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a 
inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º. da Lei nº. 8.666/93. 
1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou documento 
que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, 
conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93.  
 

05 – DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE DE Nº 02 
 

5.1 O envelope de nº 02, deverá conter: 
5.1.1. A proposta financeira em uma via original, redigida na língua nacional, assinada na última folha e rubricadas as demais pelo proponente 

ou seu (s) procurador (es) constituído (s), sem entrelinhas, emendas ou rasuras e deverá conter o valor total global mensal do serviço, expresso em moeda 
corrente nacional, com números inteiros, com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula onde deverão estar incluídos todos os custos com material, 
mão-de-obra, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.), acompanhada da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, 
conforme o modelo constante do ANEXO I, parte integrante deste Edital. 

OBS.: A Planilha de Quantitativos e Custos (ANEXO I) contempla o seguinte: 
A coleta orgânica com a utilização de 02 (dois) caminhões e 02 (dois) compactadores. 
A coleta seletiva com a utilização de 02 (dois) caminhões, sendo 01 (um) para a coleta de móveis, equipamentos de informática e 

eletrodomésticos usados e descartados e outro para o restante da coleta seletiva. 
O transporte estimado mensal de 500 (quinhentas) toneladas da coleta orgânica e seletiva. 
O destino final estimado mensal de 500 (quinhentas) toneladas da coleta orgânica e seletiva. 
Despesas administrativas 
Instalação de 100 (cem) containers com capacidade de 700 (setecentos) litros, sendo: 50 (cinquenta) amarelos e 50 (cinquenta) verdes.               
5.2 Em se tratando de COOPERATIVA, para efeito de julgamento, será acrescido ao preço final da proposta o percentual de 15% (quinze por 

cento), conforme estabelece a Lei Nº 9.876, de 26/11/1999 (mão-de-obra) e mais adicional de 5% (cinco por cento), conforme Instrução Normativa nº 
971/99 (exposição a agentes de risco) se não estiver declarado que no preço apresentado já estão incluídos os percentuais acima. 

5.2.1 Caso o percentual estabelecido no item 5.2, acima, já estiver comtemplado no valor mensal apresentado, que esteja declarado na 
Proposta Financeira. 

5.3 as despesas decorrentes da execução do presente serviço, bem como os Tributos Municipais (ISSQN), Estaduais e Federais (INSS e 
FGTS) incidentes correrão por conta da empresa vencedora.  

5.4 Não serão considerados os itens da proposta que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões não ressalvados, a não ser quando 
consignados na Ata de encerramento da Licitação. 

 5.5 Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas uma vez abertas as propostas. 
 5.6 As propostas deverão obedecer, rigorosamente, a todos os termos do Edital e serão tidas como inexistentes inserções que contrariem as 

cláusulas e condições do Edital. 
 

6 – DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 
 6.1 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento das mesmas. 
 

7 - DO PAGAMENTO  
 

7.1 O pagamento mensal, até o 15º (décimo quinto) dia da data de recebimento da Nota Fiscal, acompanhada das Guias de Recolhimento do 
FGTS, da GFIP, do INSS, da Folha de Pagamento dos funcionários envolvidos no serviço efetuado no mês, do RRR – Registro de Recebimento de 
Resíduos e do Documento onde conste a Pesagem Total, a Pesagem da Tara e a Pesagem de Resíduo, conforme o RRR, ANEXO IV, parte integrante 
deste Edital, devidamente atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,  

7.1.1 Para a liberação dos pagamentos dos meses de julho (correspondente ao Programa de Educação Ambiental realizado nos meses de 
janeiro a julho) e dezembro (correspondente ao Programa de Educação Ambiental realizado nos meses de agosto a dezembro) de cada ano deverá ser 
anexado à documentação necessária para o pagamento os seguintes documentos: comprovante de veiculação diária junto às rádios locais e da 
declaração assinada pelo Diretor de cada escola Municipal, Estadual e Particular da realização do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, de 
conformidade com o disposto no item 1.1, subitens 1.1.7, subitens 1.1.7.1 e 1.1.7.2, acompanhada do folheto educativo. 

7.2 O valor do transporte e da destinação final poderá sofrer alterações, conforme RRR – Registro de Recebimento de Resíduos e do 
Documento onde conste a Pesagem Total, a Pesagem da Tara e a Pesagem de Resíduo, conforme o RRR, devidamente atestados pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

7.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.  

08 - DO JULGAMENTO  
 

 8.1 O julgamento será realizado pela Comissão de Julgamento de Licitações, levando-se em consideração o menor preço global mensal para a 
execução do serviço licitado. 

 8.1.1 Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global mensal do item. 
 8.1.2. Em se tratando de COOPERATIVA, para efeito de julgamento, será acrescido ao preço final da proposta o percentual de 15% (quinze 

por cento), conforme estabelece a Lei Nº 9.876, de 26/11/1999 (mão-de-obra) e mais adicional de 5% (cinco por cento), conforme Instrução Normativa nº 
971/99 (exposição a agentes de risco), caso a empresa não declare que no valor final já estão incluídos os percentuais acima mencionados. 



 

 

 8.2 Esta Licitação será processada e julgada com observância dos artigos 43 e 44, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666, de 21/06/93 e 
legislação subsequente. 

 
9 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
 9.1. Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 4.2.6 e 4.2.7 deste edital. 
9.1.2.  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 em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
9.1.3. 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. 
9.2. 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, conforme prazo 

que será estipulado pela municipalidade, nova proposta, por escrito, inferior àquela 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 4.2.6 e 4.2.7 deste edital, a apresentação de 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 serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 9.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 9.2 deste edital, será declarado 
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 9.4. O disposto nos itens 9.1 a 9.3, 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 satisfaça as exigências do item 4.2.6 e 4.2.7 deste edital. 

 9.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 
licitantes, em conformidade com parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
 

10 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS FINANCIERAS 
 

10.1 Serão desclassificadas: 
a) as propostas financeiras que se apresentarem em desconformidade com este Edital;  
b) as propostas financeiras que apresentarem valores globais diferentes da Planilha de Quantitativos e Custos; 
c) os preços unitários e/ou globais superestimados ou inexequíveis. 
 

11 - ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

11.1 Caberá à Comissão de Julgamento de Licitações: 
   11.1.1 receber os envelopes da Documentação e proposta na forma estabelecida neste Edital;  
    11.1.2 proceder à abertura dos envelopes contendo a documentação que será rubricada por todos os presentes folha por folha; 
 11.1.3 examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando a apresentada de maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o 
envelope Nº 02 (Proposta), fechado e rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado após a homologação do julgamento final do Edital; 
 11.1.4 abrir os envelopes da Documentação, e depois de terem sido julgados habilitados ou inabilitados os concorrentes na mesma sessão 
pública ou sessão subsequente a ser designada, a Comissão de Julgamento de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo as propostas das concorrentes inabilitadas 
permanecerão fechados e, rubricados, serão devolvidos, quando da homologação do presente processo licitatório; 

11.1.5 rubricar os documentos retirados dos envelopes para o julgamento da habilitação. Os mesmos devem ser rubricados pelos 
representantes ou procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas; 
 11.1.6 lavrar Atas circunstanciadas das sessões da licitação que serão assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento de Licitações e 
por todos os licitantes presentes, independente de terem sido julgados inabilitados; 
 11.1.7 promover diligências, em qualquer fase da licitação, visando esclarecer ou completar instruções do processo; 

11.1.8 desconsiderar qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 

12 – DO CONTRATO 
 

12 Do contrato a ser assinado com a contratada, constarão as cláusulas consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias 
previstas no artigo 55, da Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma dos Artigos 77 a 79, desse 
mesmo diploma legal. 

 
13 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE  

 
13.1 O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será de 12 (DOZE) MESES, podendo ser renovado por períodos anuais, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração e com anuência do Contratado, se houver interesse de ambas as partes, nos termos do Art. 
57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

13.1.1 Será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, 
tendo como indexador o IGP-M ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo, caso a execução contratual ultrapassar o prazo de 12(doze) meses.  

13.1.2 A contratada, em caso de reajuste, deverá apresentar a Planilha de Custos com os valores atualizados.  
 

14 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
14.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no Artigo 65, Inciso II, Alínea “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contrastada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o 
desequilíbrio contratual. 

14.1.1 Em caso de reequilíbrio econômico-financeiro, a Contratada deverá apresentar a Planilha de Custos com os valores atualizados. 



 

 

 
15 – DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO  

                 
15.1  Se houver aditamento ou renovação de contrato, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, 

a empresa contratada deverá apresentar os seguintes documentos, devidamente válidos e autenticados, do que não for original:  
 a) Planilha de Custos com os valores atualizados. 
b) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal, sendo a última de domicílio ou sede do licitante, com validade não 

superior a 180 dias contados da data da emissão, se não houver a validade especificada na Certidão. 
e) Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida 

Ativa da União e à Seguridade Social – INSS, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
e.1) A Certidão Negativa de Seguridade Social, dentro da validade será aceita, conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 

1751 de 02/10/2014. 
f) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade não superior a 60 

(sessenta) dias da expedição, se não houver a validade especificada na Certidão. 
g) LTCAT – LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO do contratado, devidamente válido.  
h) PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do serviço. 
i) Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental competente, que contemple a destinação final do lixo. 
i.1) - No caso da licitante não ser detentora dos aterros e/ou usina de reciclagem para destinação final, apresentar a Licença de Operação 

expedida pela órgão competente que contemple a destinação final. 
j) Licença de Operação expedida pelo órgão competente para os caminhões que transportam os resíduos sólidos. 
k) Declaração de cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da República Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 8.666, 

de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
l)  Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
l.1) A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, se for do CREA, deverá vir com o capital social de conformidade com a última alteração 

contratual e/ou Consolidação Social vigente. 
l.2) No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada junto ao CREA, em outro Estado, deverá ser atendido o disposto na RESOLUÇÃO 

Nº 413, DE 27/6/1997 e RESOLUÇÃO Nº 425/98 (ART). 
m) Documento hábil que comprove a propriedade, a locação ou a cedência do local onde será realizada a operação de transbordo, se 

houver, acompanhado da respectiva Licença de Operação, expedida pelo órgão competente. 
n) Certidão de Regularidade da Pessoa Jurídica junto ao CRA/RS ou órgão equivalente de cada Estado. 
n.1 No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada em outro Estado deverá atender o disposto na Resolução Normativa CFA Nº 394, 

de 06/12/2010. 
 
 o) A documentação necessária da Subcontratação e da Destinação Final a ser apresentada, se houver, conforme Art. 72, da Lei Nº 

8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, no caso de o licitante não ser detentor dos aterros e/ou usina de reciclagem para destinação final, 
na forma prevista no item 2.1.6 deste Edital é a seguinte: 

o.1) Documentos constantes das letras b, c, d, e, e.1, f, g, h, i, i.1, k. 
 

16 - DOS RECURSOS  
 

16.1. Em toda as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas, parágrafos do artigo 109 da Lei 
8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente. 
   

17 - DO PRAZO E GARANTIAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO E DA ORDEM DE SERVIÇO 
 
17.1 DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
a) Depois de esgotados todos os prazos recursais, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente, a 

Administração convocará o vencedor da licitação a comparecer na sede da Contratante, para assinar o contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias da data 
de recebimento da CONVOCAÇÃO, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81, da Lei acima especificada. 

b) À licitante vencedora que não atender da letra “a” acima será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
c) Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

para assinatura do contrato, em igual prazo e nas demais condições estabelecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou, então, 
revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penas cabíveis, conforme prevê o artigo 87 da Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente. 

 
17.2 GARANTIAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
17.2.1 Quando da assinatura do Contrato, o vencedor da presente licitação deverá apresentar e/ou fornecer os documentos abaixo 

descritos, devidamente autenticados: 
a) O endereço das instalações destinadas à administração específica do objeto da presente Licitação, no município de Veranópolis – RS em 

atendimento ao disposto no item 4.4.5. 
b) Documento assinado por representante legal da empresa contratada, fazendo constar os dados mínimos necessários (nome, número do 

CPF e do RG, telefone de contato) do responsável para representar a contratada perante a contratante para orientar a execução do contrato, bem como 
manter contato com o responsável da contratante, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, 
recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme  Art.  68 da 
Lei n.º 8.666/93, não podendo recair tal atribuição em qualquer profissional prestador de serviços.   

c) Comprovação, com documento oficial, que o(s) veículo(s) tenha(m) idade máxima de 10 (dez) anos, a contar do ano de sua respectiva 
fabricação. 

d) Comprovação, com documento oficial, que o(s) veículo(s), estejam segurados com as seguintes garantias mínimas:  
Danos contra terceiros:   
Materiais - R$ 100.000,00 
Pessoais - R$ 200.000,00 
Danos Morais – R$ 20.000,00 



 

 

APP – R$ 5.000,00 por passageiro, conforme lotação oficial do veículo. 
e) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - de execução do serviço contratado. 
f) Documento hábil que comprove a propriedade, a locação ou a cedência do local da operação de transbordo, se houver, acompanhado 

da respectiva Licença de Operação expedida pelo órgão competente e autorização do município onde se localiza a referida área para a prática do 
transbordo). 

g) A senha de acesso em tempo real para o monitoramento via satélite dos veículos disponibilizados para a execução do objeto do presente 
Edital. 

h) Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
i) O LTCAT - LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO válido do serviço contratado, do PPRA – programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, documentos indispensáveis para efetivação do pagamento.  
j) Documento de opção por uma das garantias previstas no Art. 56, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, que 

deverá ser de 5% (cinco por cento). 

17.3 DA ORDEM DE SERVIÇO  
a) O serviço terá seu início em até 30 (trinta) dias da expedição da ORDEM DE SERVIÇO pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANIMOS E TRÂNSITO 
01 – UNIDADES SUBORDINADAS 
15.452.0410.1090 – COELTA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DO LIXO 
3.3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ – 8045  
 

19 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

19.1 As alterações contratuais, ou modificações que se fizerem necessárias, se forem efetivadas, serão incorporadas ao Contrato e poderão 
ocorrer quando: 

 19.1.1 por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das especificações para melhor adequação técnica ao objeto da 
licitação; 

 19.1.2 por necessidade de modificação do valor contratual, em decorrência DA ALTERAÇÃO do Roteiro de Coleta, constante do Item 01, 
subitem 1.2, em até 25% (vinte e cinco por cento) conforme Art. 65, § 1º, da lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

 
 

20 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

20.1 O Contrato será rescindido, de pleno direito, independente de Notificação ou interpelação Judicial ou Extrajudicial, sem qualquer 
espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA. 

20.2. Constitui, igualmente, hipóteses de rescisão o cancelamento das Licenças de Operações emitidas pelo órgão competente do transporte e 
destinação final, e aquelas constantes dos Artigos 77 e 80 da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

20.3 A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da CONTRATADA, na hipótese de falta de pagamento, pela Prefeitura, em caso de 
atraso em mais de 60 (Sessenta) dias consecutivos do vencimento, quando poderá retirar seus equipamentos e mão de obra do local de prestação de 
serviços, não antes de 60 (sessenta) dias do aviso dado pela CONTRATADA. 
 

21 - DAS PENALIDADES DA CONTRATADA  
 

21.1 Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

21.1.1 manter comportamento inadequado durante a sessão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos;  

21.1.2 deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

21.1.3 executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
21.1.4 executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os quais serão considerados como inexecução 

contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
21.1.5 inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 

8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
21.1.6 inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 

10% sobre o valor atualizado do contrato; 
21.1.7 causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação falsa, fraude ou falha na execução do 

contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 
21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
21.3. 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. 
21.4. Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações 

previstas. 
 

22 - DAS PENALIDADES DA CONTRATANTE 
 

22.1 A Contratante que não realizar os pagamentos, conforme o estabelecido no processo licitatório deverá pagar à Contratada sobre a 
parcela de atraso, o percentual de 5% (Cinco por cento) correspondente à multa e mais 1% (Um por cento) de juros ao mês. 

 
 



 

 

23 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

23.1. Iniciar a prestação do serviço em até 30 (trinta) dias da expedição da ORDEM DE SERVIÇO pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE e encaminhar o executor do serviço à mesma SECRETARIA, através de carta de apresentação, contendo: 

a) nome do executor do serviço; 
b) cópias autenticadas do CPF e do RG; 
c) função e carga horária dos empregados contratados; 
d) data do início da prestação do serviço. 
23.1.1 Se houver substituição de executor de serviço, encaminhar o novo substituto à SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE através de carta de apresentação, contendo:  
a) nome do executor do serviço; 
b) cópias autenticadas do CPF e do RG. 
23.2 responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, compreendendo também todas as despesas decorrentes da execução do 

objeto da presente licitação e executá-los de acordo com as especificações constantes da minuta de contrato e partes integrantes;  
23.3 implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e 

eficaz; 
23.4 prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos reg imes contratados, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
23.5 selecionar empregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos e portadores de boa conduta e 

demais referências, promovendo treinamentos às suas expensas, inclusive quanto à prevenção de acidentes, para os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando-os com as respectivas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho (CTPS);     

23.6 responsabilizar-se por este instrumento, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, 
coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o 
contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar; 

23.7 responsabilizar-se por qualquer despesa de transporte de operários, material, equipamento e ferramental necessários à execução do 
serviço; 

23.8 prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. Nenhum trabalho adicional ou modificação na rotina será efetivado 
pela contratada sem a prévia e expressa autorização da fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato; 

23.9 efetuar o pagamento dos salários normativos e benefícios dos operários de acordo com a legislação trabalhista e observação de todas as 
posturas referente ao serviço e demais despesas decorrentes de leis trabalhistas e que digam respeito ao serviço contratado; 

23.10 recolher dentro do prazo legal todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais devidos decorrentes da contratação; 
23.11 providenciar a entrega no tempo certo de quaisquer outros direitos trabalhistas e materiais, conforme dissidio coletivo da categoria; 
23.12 cumprir durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, 

segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente; 
23.13 manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as 

demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por 
quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão é 
considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere à contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

23.14 realizar às suas expensas, na forma da legislação pertinente, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de 
seus empregados, os exames médicos exigidos por força de Lei; 

23.15 atender as normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de 
única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto 
do contrato; 

23.16 zelar e responsabilizar-se pela manutenção da disciplina, substituindo imediatamente, sempre que exigido pela contratante 
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da contratante ou ao interesse do Serviço Público; 

23.17 efetuar a reposição de mão-de-obra, em caráter imediato, em eventual ausência, ou greve da categoria, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho fazendo a substituição após receber a notificação da contratante; 

23.18 custear, disponibilizar e manter os empregados uniformizados, inclusive com capas para os dias de chuva e com os equipamentos e/ou 
materiais de proteção nas atividades insalubres (EPI), de acordo com a legislação em vigor, e o que mais seus empregados necessitarem para o 
desempenho da atividade do presente Edital; 

23.19 manter contato com a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, solicitando as providências que se fizerem 
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis 
para a solução das falhas detectadas, conforme Art. 68 da Lei n.º 8.666/93; 

23.20 sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas, por intermédio do encarregado indicado pela contratada; 

23.21 acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da contratante, relativamente à prestação dos serviços, e comunicar à 
contratante, por escrito, qualquer anormalidade ou irregularidade observada nas instalações de caráter urgente, prestando os esclarecimentos que julgar 
necessários; 

23.22 registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, diariamente. Fica 
determinado que a presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços; 

 23.23 responder cível e penalmente, por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus operários, responsável 
designado às dependências, instalações e equipamentos da contratante e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, 
providenciando a correspondente indenização; 

23.24 repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da contratante e/ou de terceiros que tenha sido 
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados; 

23.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração, 
posto que a contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

23.26 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, incluindo a atualização de documentos de controle e arrecadação de tributos e contribuições federais, 



 

 

estaduais e municipais e dados patrimoniais junto ao Município de Veranópolis – RS; 
23.27 permitir pesagens que poderão ser feitas a qualquer momento pela Administração Municipal e acatar divergências; 
23.28 atender às obrigações oriundas da legislação em vigor, notadamente a Lei n.º 8.666/93, bem como outras que vierem a ser criadas que 

regem a presente licitação; 
23.29 manter os veículos coletores em perfeitas condições de funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos 

caminhões, com solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado; 
23.30 manter os veículos coletores sempre com pintura característica para coleta de resíduos e placas regulamentares, com as indicações 

necessárias ao recolhimento da contratada e telefone em local de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou sugestões pelos munícipes; 
23.31 dispor de equipamento com os limites para fontes sonoras estabelecidos em Lei e de monitoramento via satélite nos veículos 

disponibilizados à execução do serviço; 
23.32 dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência dos veículos coletores em vias públicas quando não estiverem em serviço, 

nem em local que perturbe terceiros; 
23.33 informar à fiscalização sanitária da municipalidade os casos de depósitos irregulares de resíduos e/ou falta de recipiente adequado; 
23.34 obter todas as licenças prévias de instalação e de funcionamento do depósito de lixo junto à FEPAM; 
23.35 manter a Licença de Operação expedida pela FEPAM e a Licença expedida pelo DAER da coleta e do transporte do objeto da presente 

licitação, em vigor; 
23.36 instalar 100 (cem) containers nos locais indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE em até 30 

(trinta) dias da expedição da ORDEM DE SERVIÇO; 
23.36.1 os containers deverão ser substituídos sempre que a SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE solicitar; 
23.36.2 fica a cargo do contratado a limpeza e manutenção dos containers; 
23.37 aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado inicialmente, conforme Art. 65, § 1º, da Lei Nº 8.666, d e21/6/1993 e legislação subsequente. 
 

 24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

 24.1. Constituem obrigações da contratante: 
24.1.1 fiscalizar a qualquer momento o serviço contratado; 
24.1.2 documentar as ocorrências constatadas quando da fiscalização do serviço contratado; 
24.1.3 notificar por escrito a CONTRATADA de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
24.1.4 prestar aos operários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser 

solicitados; 
24.1.5 efetuar os pagamentos devidos; 
24.1.6 informar à contratada se houver mudança de responsável pela fiscalização do serviço contratado; 
24.1.7 manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações 

e repactuações do mesmo; 
24.1.8 aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
24.1.9 dar prazo de defesa a CONTRATADA no caso de aplicação de alguma penalidade constante da presente LICITAÇÃO; 
24.1.0 executar as benfeitorias que se fizerem necessárias à implementação da prática do transbordo, se o mesmo for implantado. 

 
25 – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

 
25.1 - DA COLETA ORGÂNICA, RECICLÁVEL, DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS NO INTERIOR E DE RESÍDUOS NO INTERIOR E 

PONTOS TURÍSTICOS 
25.1.1 A coleta deverá ser efetuada e obedecer ao disposto abaixo: 
a) com caminhões com idade máxima de 10 (dez) anos, contados do ano de sua respectiva fabricação, de compactação mecânica, 

graduada, que não triture o lixo, com carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga, sem obstrução do trânsito.  
b) com veículos coletores com tração mecânica, com chassi e carroceria em bom estado de conservação, construída em forma de caixa, com 

plataforma de carregamento traseiro, com prensagem graduada, capacidade mínima de 08 (oito) toneladas e compactador com capacidade mínima de 
15m³ (quinze metros cúbicos) com coletor de chorume, ter dispositivo para basculamento e contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

b.1) sinalização rotativa cor âmbar tipo giroflex ou similar; 
b.2) dispositivo antipoluição sonora; 
b.3) equipamento para monitoramento via satélite nos veículos disponibilizados à execução do serviço. 
c) Os caminhões coletores da coleta seletiva, compreendendo o lixo reciclável seco devem ter proteção de modo que não se perca dos 

resíduos coletados. 
d) Os caminhões COLETORES de lixo orgânico e reciclável deverão ter escrito, em local de fácil visibilidade, o nome da empresa, o número do 

telefone disponível 24h para futuras reclamações e solicitações de serviços. 
 
 25.2 - DO ATERRO SANITÁRIO 
 a) O Aterro Sanitário deverá estar em conformidade com a legislação e normas em vigor e aprovado pelos órgãos competentes. 
 
 25.3 - DO PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) O quadro de empregados será de responsabilidade da empresa contratada e de acordo com o número indicado na Planilha de Quantitativos 

e Custos, para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências da Lei pertinente à matéria, dos órgãos competentes e das 
normas de segurança e saúde. 

b) Todos os empregados envolvidos nos trabalhos ficam proibidos ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e pedirem gratificações ou 
donativos de qualquer espécie e discutir com os munícipes a forma em que estão sendo realizados os serviços. 

c) Todos os empregados envolvidos nos trabalhos constantes deste Edital deverão estar devidamente uniformizados, inclusive com capas para 
os dias de chuva, identificados com o nome da empresa contratada e fazendo uso dos equipamentos de proteção (EPI), de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
25.4 - FREQUÊNCIA E HORÁRIO 
a) A frequência e horário da coleta obedecerá ao Roteiro de Coleta estabelecido no item 01, subitem 1.2 da presente LICITAÇÃO. 
b) A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE poderá determinar alterações no plano de coleta e cronograma 

sempre que entender necessário. 



 

 

c) As alterações determinadas deverão ser implantadas em até 15 (quinze) dias da comunicação, que deverá ser expressa.       
 
25.5 - DA EXECUÇÃO DA COLETA 
a) Os recipientes deverão ser manuseados com precaução, esvaziados completamente, a fim de que se evite danificá-los e a queda de lixo 

nas vias públicas. 
b) As coletas deverão ser feitas também dos recipientes tombados e/ou caídos nas vias públicas, inclusive com varredura complementar. 
c) O vasilhame e/ou contêiner em que estiver depositado o lixo deverá ser manuseado com bons modos e deixado, depois de esvaziado 

totalmente, nas mesmas condições de uso e no local de origem. 
d) A coleta deverá ser executada, conforme o disposto no OBJETO e MAPAS constantes dos ANEXOS II e III do presente Edital.  
e) Nos casos em que não houver possibilidade de acesso de veículo coletor deverá ser adotada a coleta indireta. 
f) A coleta deverá ser feita também dos contêineres, de propriedade da contratada, instalados em pontos indicados pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
g) Somente serão abertas as comportas dos veículos necessárias à realização da coleta, devendo as demais estar completamente fechadas 

durante a realização do trajeto até a destinação final. 
 
25.6 - DA FISCALIZAÇÃO 
a) A fiscalização do serviço, objeto desta licitação será efetuada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE com 

autoridade para exercer em nome do Município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização e deverá: 
a.1) exercer controle de qualidade e quantidade dos serviços prestados de conformidade com as normas especificadas na presente licitação e 

seus anexos e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços; 
a.2) determinar, a expensas da CONTRATADA, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou disformes com 

as especificações definidas em projeto, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização;      
a.3) ordenar à contratada, sempre que solicitado, corrigir e refazer os serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as 

especificações; 
a.4) ter acesso livre às dependências, instalações e maquinário da contratada; 
a.5) receber, por escrito, da empresa CONTRATADA informações pertinentes a casos de depósitos irregulares de resíduos e/ou falta de 

recipiente adequado; 
a.6) documentar e protocolar as reclamações entre a contratada e a fiscalização, 
b)  A ação da fiscalização por parte da municipalidade não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.  
 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

26.1 A destinação final do lixo orgânico poderá ser em aterro ou em qualquer outro empreendimento de transformação e 
reaproveitamento devidamente licenciado pelo órgão competente. 

26.2 Não serão consideradas propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do presente Edital. 
26.3 A inabilitação do licitante, em qualquer fase do procedimento licitatório, importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 
26.4 A Administração reserva-se o direito de aceitar qualquer proposta ou rejeitá-la no todo ou em parte sem que, por este motivo, tenham os 

concorrentes o direito de qualquer indenização. 
26.5 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas fora do prazo estabelecido no presente 

Edital. 
26.6 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou qualquer outro documento. 
26.7 Somente terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas os seus licitantes ou 

seus representantes ou procuradores credenciados e os membros da Comissão de Julgamento de Licitações. 
26.8 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação (Envelope nº 01) não caberá responsabilidade à Municipalidade por 

propostas recebidas após a data e horário estipulados para o recebimento dos envelopes deste Edital, por problemas de correio ou agente 
responsável pelo transporte das mesmas. 

26.9 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas 
administrativas vigentes. 

26.10 Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a presente licitação, conforme lhe faculta o Art. 49, 
da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

26.11 O esclarecimento de dúvidas a respeito do Edital, bem como a solicitação de informações adicionais, deverá ser feito por escrito, 
conforme abaixo: 

26.11.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 

26.11.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em 
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.   

26.12 O Município de Veranópolis desconsiderará reclamações/e ou reivindicações de qualquer espécie, sob alegação da falta de 
conhecimento das normas do presente Edital. 

26.13 Os casos omissos bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão de Julgamento de Licitações e das Assessorias 
Técnica e Jurídica, através da ratificação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que se valerão das disposições legais que regem a matéria. 

26.14 O presente Edital está de conformidade com a Lei Nº 8.666, de 21/6/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e legislação 
subsequente. 

26.15 Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis para quaisquer litígios decorrentes do presente Edital. 
26.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
26.16.1 ANEXO I - Planilha de Custos – preços unitários – mensal; 
26.16.2 ANEXO II – Mapa coleta diária do lixo orgânico e seco na área central da cidade assinalada em amarelo; mapa (quadrilátero) da coleta 

diária do lixo orgânico e nas segundas-feiras e pós-feriados; Mapa coleta do lixo orgânico e seco nas demais vias públicas – bairros sem cor; 
26.16.3 ANEXO III – Mapa de coleta nas comunidades do interior; 
26.16.4 ANEXO IV - Modelo de Registro de Recebimento de Resíduos – RRR; 
26.16.5 ANEXO V – Minuta do Contrato  



 

 

26.17 O presente Edital e seus Anexos estão disponíveis no SITE www.veranopolis.rs.gov.br. 
26.18 Maiores informações poderão ser prestadas aos interessados, em horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Veranópolis, junto 

ao Setor de Licitações, na Rua Alfredo Chaves, 366, ou pelo fone/fax (054) 3441-4534. 
 
     Veranópolis, 11 de maio de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MENSAL 

 
 

     

 Planilha de Custos - Preços Variáveis  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ORGÂNICO E SELETIVO  

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (EMPRESA)   

Discriminação Quantidade Unidade Vl Unitário Total 

        

Salário mensal coletor de lixo urbano 176 horas  R$                 4,82   R$                978,02  

Insalubridade 40% horas  R$                 2,22   R$                391,21  

Salário mensal motorista caminhão 176 horas  R$                 7,38   R$             1.298,00  

Insalubridade 40% horas  R$             724,00   R$                289,60  

Coletores de lixo por caminhão 8 func  R$         1.369,23   R$           10.953,82  

Motorista por caminhão 4 func  R$         1.587,60   R$             6.350,40  

Total vencimentos mensal 176 horas  R$               98,32   R$           17.304,22  

Férias 1/3 abono 1,33 meses  R$          23.014,62   R$             1.917,88  

13o.salário 1 meses  R$          17.304,22   R$             1.442,02  

INSS/FGTS 35,8 %  R$          20.664,13   R$             7.397,76  

Indenizações p/rescisão 2,25 %  R$          20.664,13   R$                464,94  

TOTAL MENSAL SALARIO/ENCARGOS    R$           28.526,83  

     

Auxilio Alimentação (coletores Lixo) 23 dias/úteis  R$          13,00   R$             2.392,00  

Auxilio Alimentação (motorista) 23 dias/úteis  R$          18,00   R$             1.656,00  

Uniforme e EPI 12 unidades  R$         350,00   R$                350,00  

Exame Médico Periódico 12 meses  R$         144,00   R$                144,00  

TOTAL OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL    R$             4.542,00  

     

Custo Caminhão  4   R$    190.000,00   R$          760.000,00  

Custo Compactador 2    R$       90.000,00   R$          180.000,00  

Custo Carroçaria 2   R$       20.000,00   R$           40.000,00  

Depreciação Caminhão 20% a.a.  R$    152.000,00   R$           12.666,67  

Depreciação Compactador/Carroçaria 10% a.a.  R$       22.000,00   R$             1.833,33  

Seguro Obrigatório e IPVA 3,5%   R$       10.500,00   R$                875,00  

Seguro Contra Terceiros     R$         9.000,00   R$                750,00  

Consumo Pneus,lubrificantes,arla 12 meses  R$       15.500,00   R$             1.291,67  

Manutenção veículos 12 meses  R$       13.000,00   R$             1.083,33  

Locação Containers 700 litros 100 Unid  R$               24,00   R$             2.400,00  

TOTAL CUSTOS FIXOS CAMINHÃO     R$           20.900,00  

     

Combustível (1,8 Km p/l)         10.000  Km  R$                 2,99   R$           16.611,11  

Transporte do lixo 500 toneladas  R$               59,00   R$           29.500,00  

Destinação final do lixo 500 toneladas  R$               75,00   R$           37.500,00  

TOTAL COMBUSTÍVEL E DESTINAÇÃO LIXO    R$           83.611,11  

     



 

 

Outras Despesas Administrativas 2,00 %                3.234,51   R$             3.234,51  

Pis/Cofins 3,65 %                5.902,98   R$             5.902,98  

ISSQN 3,00 %                4.851,77   R$             4.851,77  

Imposto de Renda 1,20 %                1.940,71   R$             1.940,71  

Contrib.Social s/lucro 1,08 %                1.746,64   R$             1.746,64  

Lucro Estipulado 4,00 %                6.469,02   R$             6.469,02  

TOTAL VARIAVEIS        14,93  %              24.145,63   R$           24.145,63  

             161.725,57   

     

TOTAL GERAL        R$          161.725,57  

FONTE: Convenção Coletiva 2015 - Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação de Caxias do 

Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Logística e Transportes.   - Tabela FIPE. 

     

     

 
 



 

 

 
ANEXO II  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015  
MAPA COLETA DIÁRIA DO LIXO ORGÂNICO E SECO NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE ASSINALADA EM AMARELO; MAPA (QUADRILÁTERO) 
DA COLETA DO LIXO ORGÂNICO DIÁRIA E NAS SEGUNDAS-FEIRAS E PÓS FERIADOS ASSINALADO EM VERMELHO; MAPA COLETA DO LIXO 

ORGÂNICO E SECO NAS DEMAIS VIAS PÚBLICAS – BAIRROS SEM COR 
 

 



 

 

ANEXO III  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015  

MAPA COLETA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2015  

MODELO DE REGISTRO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS - RRR 
 
 
 

 
 
NOME 
PERÍODO  
CLIENTE 
 
 
 
 
DATA CLIENTE PLACA 

 
MANIFESTO  HORÁRIO 

CHEGADA  
HORÁRIO 
DESCARGA  

HORÁRIO 
SAÍDA 

PESO 
TOTAL 
(t) 

TARA 
(t) 

PESO 
RESÍDUO 
(t) 

COMPROVANTE 
BALANÇA 

TIPO DE 
RESÍDUO 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
TOTAIS            

 
 
 

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 
 



 

 

ANEXO V  
MINUTA CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS E .... 

 
O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, entidade de direito público inscrita no CNPJ nº 98.671.597/0001-09, representado pelo Prefeito CARLOS 

ALBERTO SPANHOL, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ......, com sede na ......, CNPJ nº ....., representada por ...., sob CPF nº ..., 
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, tendo em vista Edital de Concorrência 010/2015, de 11 de maio de 2015, com 
base na Lei nº 8.666, de 21.06.93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Constitui objeto da contratação a prestação de serviços diários de coleta convencional (orgânica) e seletiva, transporte e destinação 
final de resíduos domiciliares e comerciais do Município de Veranópolis, compreendendo a coleta estimada mensal de 500 (quinhentas) 
toneladas e anual de 6.000 (seis mil) toneladas, com uma quilometragem mensal para realizar toda a coleta estimada de 10.000 km (dez mil 
quilômetros), não estando computada a quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final), a serem executados em regime 
de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e roteiro abaixo:          

  
1.1 Descrição da coleta: 
1.1.1 Execução da coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais em todo o território do Município de 

Veranópolis-RS, de acordo com o Projeto Básico (Plano de Trabalho), períodos e roteiros de coleta estabelecidos no presente Edital. 
1.1.2 Execução da coleta seletiva em todo o território do Município de Veranópolis, inclusive a coleta de móveis, equipamentos de 

informática e eletrodomésticos usados e descartados pelos domicílios e sua destinação final. 
1.1.2.1 O lixo reciclável coletado deverá ser depositado em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

dentro do Município de Veranópolis, onde será incentivada a participação de cooperativas, ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, em atendimento ao Art. 18, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

1.1.3 Disponibilização por parte da empresa vencedora, em pontos indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, de 100 (cem) containers, sendo: 50 (cinquenta) amarelos e 50 (cinquenta) verdes com capacidade de 700 (setecentos) litros. 

1.1.3.1 Os containers deverão ser substituídos sempre que a SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE solicitar. 
1.1.3.2 Fica a cargo do contratado a limpeza e manutenção dos containers. 
1.1.4 A identificação dos containers é de responsabilidade do Município. 
1.1.5. Os dias de coleta poderão sofrer alterações conforme demanda. 
1.1.6 A estimativa de quilometragem mensal para realizar toda a coleta é de 10.000 km (dez mil quilômetros), não estando estimada a 

quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final). 
1.1.7 Realização contínua de PROGRAMA DE EDUCAÇÕ AMBIENTAL com vista à separação correta do lixo seco e orgânico e maximização 

da coleta seletiva em rádios locais, folhetos e palestras em escolas, sendo: 
1.1.7 Diariamente, em rádios locais.  
1.1.7.2 Duas vezes ao ano palestra com distribuição de folhetos nas Escolas Municipais, Estaduais e Particulares do Município de Veranópolis. 
1.1.8 A empresa vencedora ficará dispensada da prática do transbordo dos resíduos secos urbanos sólidos coletados para posterior 

destinação à Central de Triagem devidamente licenciada, caso faça diretamente a coleta e a destinação final.  
1.1.8.1 Caso contrário, deve ser adotada a prática do transbordo pela empresa contratada e obedecer às normas de PROTEÇÃO AMBIENTAL 

referente à CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS LICENCIADA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL competente. 
1.1.8.2 - Responsabilizar-se pela conservação e limpeza do transbordo mencionado que deverá estar em local coberto sobre piso 

impermeável, ou em containers enlonados, não podendo permanecer no local por período superior a 48 (quarenta e oito horas). 

1.2 Roteiro da coleta: 
 

Coleta de Resíduos Recicláveis 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sexta-feira A partir das 7h 
Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 
Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 

 
 
Terças e quintas-feiras 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Sagrado Coração de Jesus 
Medianeira 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita  
Sapopema 

 
 
Segunda e quarta-feira 

 
 
A partir das 7h 

 
Coleta de Resíduos Orgânicos 

 
Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sábado A partir das 7h 
Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 

 
 
Segundas, quartas e sextas-feiras 

 
 
A partir das7h 



 

 

Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 
Sagrado Coração de Jesus 
Medianeira 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita  
Sapopema 

 
 
Terças, quintas e sábados 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial Terças e quintas A partir das 7h 
 

Coleta de móveis e eletros 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
Centro De segunda a sexta- feiras 

Obs.: Além da coleta de segunda-feira a sexta-
feira, deverá realizar a coleta solicitada através 
de chamadas telefônicas dos munícipes à 
empresa contratada em até 24h da solicitação. 

A partir das 7h 

Femaçã 
São Francisco 
São Pelegrino 
Vila Militar 
Valverde 
Renovação 
Universal 

 
 
Segundas, quartas e sextas feiras 

 
 
A partir das 7h 

Medianeira 
Sagrado Coração de Jesus 
Santa Lucia 
Santo Antônio 
Vila Azul 
Pôr-do-Sol 
Santa Rita 
Sapopema 

 
 
Terças e quintas feiras 

 
 
A partir das 7h 

Distrito Industrial Terças e quintas feiras A partir das 7h 
 

Coleta de resíduos no interior na sede da COMUNIDADE 
 

Local  Dia da Coleta Horário 
N. Sra. Auxiliadora 
N. Sra. da Glória 
N. Sra. da Pompéia 
N. Sra. da Saúde 
N. Sra. Caravágio (Monte Claro) 
Pedancino 
Santo Isidoro 
São Caetano do Moinho 
São Francisco do Retiro 
São Gotardo 
São José da 9ª 
São José da 1ª 
Sapopema 

Sexta feira (a cada quinze dias), na 1ª e 3ª 
semana do mês 

A partir das 7h 

Coréia 
Lajeadinho até o final do asfalto 
Monte Bérico 
N. Sra. da Paz 
N. Sra. das Dores 
N. Sra das Graças 
N. Sra. do Rosário 
Navegantes 
Santa Bárbara 
Santa Rita 
Santo Antônio da Quatorze 
Santo Antônio da 2ª 
São José da 3ª 
São Pedro 
Vila Azul, compreendendo São Marcos 

Sexta feira (a cada quinze dias), na 2ª e 4ª 
semana do mês 

A partir das 7h 

 



 

 

  Coleta de resíduos nos pontos turísticos 
 
Balneário do Retiro, Caverna Indígena, Parque dos 
Três Monges e Belvedere do Espigão 

Duas vezes por semana A partir das 7h  

       
  

CLÁUSULA SEGUNDA 
1 - DA COLETA ORGÂNICA, RECICLÁVEL, DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS NO INTERIOR E DE RESÍDUOS NO INTERIOR E 

PONTOS TURÍSTICOS 
25.1.1 A coleta deverá ser efetuada e obedecer ao disposto abaixo: 
a) com caminhões com idade máxima de 10 (dez) anos, contados do ano de sua respectiva fabricação, de compactação mecânica, 

graduada, que não triture o lixo, com carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga, sem obstrução do trânsito.  
b) com veículos coletores com tração mecânica, com chassi e carroceria em bom estado de conservação, construída em forma de caixa, com 

plataforma de carregamento traseiro, com prensagem graduada, capacidade mínima de 08 (oito) toneladas e compactador com capacidade mínima de 
15m³ (quinze metros cúbicos) com coletor de chorume, ter dispositivo para basculamento e contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

b.1) sinalização rotativa cor âmbar tipo giroflex ou similar; 
b.2) dispositivo antipoluição sonora; 
b.3) equipamento para monitoramento via satélite nos veículos disponibilizados à execução do serviço. 
c) Os caminhões coletores da coleta seletiva, compreendendo o lixo reciclável seco devem ter proteção de modo que não se perca dos 

resíduos coletados. 
d) Os caminhões COLETORES de lixo orgânico e reciclável deverão ter escrito, em local de fácil visibilidade, o nome da empresa, o número do 

telefone disponível 24h para futuras reclamações e solicitações de serviços. 
 
 2 - DO ATERRO SANITÁRIO 
 a) O Aterro Sanitário deverá estar em conformidade com a legislação e normas em vigor e aprovado pelos órgãos competentes. 
 
 3 - DO PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) O quadro de empregados será de responsabilidade da empresa contratada e de acordo com o número indicado na Planilha de Quantitativos 

e Custos, para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências da Lei pertinente à matéria, dos órgãos competentes e das 
normas de segurança e saúde. 

b) Todos os empregados envolvidos nos trabalhos ficam proibidos ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e pedirem gratificações ou 
donativos de qualquer espécie e discutir com os munícipes a forma em que estão sendo realizados os serviços. 

c) Todos os empregados envolvidos nos trabalhos constantes deste Edital deverão estar devidamente uniformizados, inclusive com capas para 
os dias de chuva, identificados com o nome da empresa contratada e fazendo uso dos equipamentos de proteção (EPI), de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
4 - FREQUÊNCIA E HORÁRIO 
a) A frequência e horário da coleta obedecerá ao Roteiro de Coleta estabelecido no item 01, subitem 1.2 da presente LICITAÇÃO. 
b) A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE poderá determinar alterações no plano de coleta e cronograma 

sempre que entender necessário. 
c) As alterações determinadas deverão ser implantadas em até 15 (quinze) dias da comunicação, que deverá ser expressa.       
 
5 - DA EXECUÇÃO DA COLETA 
a) Os recipientes deverão ser manuseados com precaução, esvaziados completamente, a fim de que se evite danificá-los e a queda de lixo 

nas vias públicas. 
b) As coletas deverão ser feitas também dos recipientes tombados e/ou caídos nas vias públicas, inclusive com varredura complementar. 
c) O vasilhame e/ou contêiner em que estiver depositado o lixo deverá ser manuseado com bons modos e deixado, depois de esvaziado 

totalmente, nas mesmas condições de uso e no local de origem. 
d) A coleta deverá ser executada, conforme o disposto no OBJETO e MAPAS constantes dos ANEXOS II e III do presente Edital.  
e) Nos casos em que não houver possibilidade de acesso de veículo coletor deverá ser adotada a coleta indireta. 
f) A coleta deverá ser feita também dos contêineres, de propriedade da contratada, instalados em pontos indicados pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
g) Somente serão abertas as comportas dos veículos necessárias à realização da coleta, devendo as demais estar completamente fechadas 

durante a realização do trajeto até a destinação final. 
 
6 - DA FISCALIZAÇÃO 
a) A fiscalização do serviço, objeto desta licitação será efetuada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE com 

autoridade para exercer em nome do Município toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização e deverá: 
a.1) exercer controle de qualidade e quantidade dos serviços prestados de conformidade com as normas especificadas na presente licitação e 

seus anexos e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços; 
a.2) determinar, a expensas da CONTRATADA, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou disformes com 

as especificações definidas em projeto, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização;      
a.3) ordenar à contratada, sempre que solicitado, corrigir e refazer os serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as 

especificações; 
a.4) ter acesso livre às dependências, instalações e maquinário da contratada; 
a.5) receber, por escrito, da empresa CONTRATADA informações pertinentes a casos de depósitos irregulares de resíduos e/ou falta de 

recipiente adequado; 
a.6) documentar e protocolar as reclamações entre a contratada e a fiscalização, 
b)  A ação da fiscalização por parte da municipalidade não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

O valor do presente contrato é de R$ .... (...) mensais, pela execução dos serviços, de acordo com o Laudo da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente. 



 

 

O pagamento mensal, até o 15º (décimo quinto) dia da data de recebimento da Nota Fiscal, acompanhada das Guias de Recolhimento do 
FGTS, da GFIP, do INSS, da Folha de Pagamento dos funcionários envolvidos no serviço efetuado no mês, do RRR – Registro de Recebimento de 
Resíduos e do Documento onde conste a Pesagem Total, a Pesagem da Tara e a Pesagem de Resíduo, conforme o RRR, ANEXO IV, parte integrante 
deste Edital, devidamente atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,  

1. Para a liberação dos pagamentos dos meses de julho (correspondente ao Programa de Educação Ambiental realizado nos meses de janeiro 
a julho) e dezembro (correspondente ao Programa de Educação Ambiental realizado nos meses de agosto a dezembro) de cada ano deverá ser anexado à 
documentação necessária para o pagamento os seguintes documentos: comprovante de veiculação diária junto às rádios locais e da declaração 
assinada pelo Diretor de cada escola Municipal, Estadual e Particular da realização do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, de 
conformidade com o disposto no item 1.1, subitens 1.1.7, subitens 1.1.7.1 e 1.1.7.2, acompanhada do folheto educativo. 

2. O valor do transporte e da destinação final poderá sofrer alterações, conforme RRR – Registro de Recebimento de Resíduos e do 
Documento onde conste a Pesagem Total, a Pesagem da Tara e a Pesagem de Resíduo, conforme o RRR, devidamente atestados pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria..  

CLÁUSULA QUARTA 
O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será de 12 (DOZE) MESES, podendo ser renovado por períodos anuais, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração e com anuência do Contratado, se houver interesse de ambas as partes, nos termos do Art. 
57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 

Será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo 
como indexador o IGP-M ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo, caso a execução contratual ultrapassar o prazo de 12(doze) meses.  

A contratada, em caso de reajuste, deverá apresentar a Planilha de Custos com os valores atualizados. 
No caso de renovação de contrato, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, a empresa 

contratada deverá apresentar os seguintes documentos, devidamente válidos e autenticados, do que não for original:  
 a) Planilha de Custos com os valores atualizados. 
b) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal, sendo a última de domicílio ou sede do licitante, com validade não 

superior a 180 dias contados da data da emissão, se não houver a validade especificada na Certidão. 
e) Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida 

Ativa da União e à Seguridade Social – INSS, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
e.1) A Certidão Negativa de Seguridade Social, dentro da validade será aceita, conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 

1751 de 02/10/2014. 
f) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade não superior a 60 

(sessenta) dias da expedição, se não houver a validade especificada na Certidão. 
g) LTCAT – LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO do contratado, devidamente válido.  
h) PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do serviço. 
i) Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental competente, que contemple a destinação final do lixo. 
i.1) - No caso da licitante não ser detentora dos aterros e/ou usina de reciclagem para destinação final, apresentar a Licença de Operação 

expedida pela órgão competente que contemple a destinação final. 
j) Licença de Operação expedida pelo órgão competente para os caminhões que transportam os resíduos sólidos. 
k) Declaração de cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da República Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 8.666, 

de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
l)  Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
l.1) A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, se for do CREA, deverá vir com o capital social de conformidade com a última alteração 

contratual e/ou Consolidação Social vigente. 
l.2) No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada junto ao CREA, em outro Estado, deverá ser atendido o disposto na RESOLUÇÃO 

Nº 413, DE 27/6/1997 e RESOLUÇÃO Nº 425/98 (ART). 
m) Documento hábil que comprove a propriedade, a locação ou a cedência do local onde será realizada a operação de transbordo, se 

houver, acompanhado da respectiva Licença de Operação, expedida pelo órgão competente. 
 
 o) A documentação necessária da Subcontratação e da Destinação Final a ser apresentada, se houver, conforme Art. 72, da Lei Nº 

8.666, de 2161993 e legislação subsequente, no caso de o licitante não ser detentor dos aterros e/ou usina de reciclagem para destinação final, 
na forma prevista no item 2.1.6 deste Edital é a seguinte: 

o.1) Documentos constantes das letras b, c, d, e, e.1, f, g, h, i, i.1, k. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANIMOS E TRÂNSITO 
01 – UNIDADES SUBORDINADAS 
15.452.0410.1090 – COELTA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DO LIXO 
3.3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ – 8045  

 
CLÁUSULA SEXTA 

Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, nos seguintes casos: 
 1. Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus 
objetos; 
 2. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência Da alteração do Roteiro de Coleta, constante do Item 01, subitem 1.2, 
em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme Art. 65, § 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA 
Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 
1.  deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 



 

 

2.  executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
3.  executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os quais serão considerados como inexecução contratual: 

multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
4.  inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 8% 

sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
5.  inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor atualizado do contrato; 
6.  causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação falsa, fraude ou falha na execução do 

contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 
As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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. 
Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações 

previstas. 
A Contratante que não realizar os pagamentos, conforme o estabelecido no processo licitatório deverá pagar à Contratada sobre a parcela de 

atraso, o percentual de 5% (Cinco por cento) correspondente à multa e mais 1% (Um por cento) de juros ao mês. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Quando da assinatura do Contrato, o vencedor da presente licitação deverá apresentar e/ou fornecer os documentos abaixo 

descritos, devidamente autenticados: 
a) O endereço das instalações destinadas à administração específica do objeto da presente Licitação, no município de Veranópolis – RS em 

atendimento ao disposto no item 4.4.5. 
b) Documento assinado por representante legal da empresa contratada, fazendo constar os dados mínimos necessários (nome, número do 

CPF e do RG, telefone de contato) do responsável para representar a contratada perante a contratante para orientar a execução do contrato, bem como 
manter contato com o responsável da contratante, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, 
recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme  Art.  68 da 
Lei n.º 8.666/93, não podendo recair tal atribuição em qualquer profissional prestador de serviços.   

c) Comprovação, com documento oficial, que o(s) veículo(s) tenha(m) idade máxima de 10 (dez) anos, a contar do ano de sua respectiva 
fabricação. 

d) Comprovação, com documento oficial, que o(s) veículo(s), estejam segurados com as seguintes garantias mínimas:  
Danos contra terceiros:   
Materiais - R$ 100.000,00 
Pessoais - R$ 200.000,00 
Danos Morais – R$ 20.000,00 
APP – R$ 5.000,00 por passageiro, conforme lotação oficial do veículo. 
e) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - de execução do serviço contratado. 
f) Documento hábil que comprove a propriedade, a locação ou a cedência do local da operação de transbordo, se houver, acompanhado 

da respectiva Licença de Operação expedida pelo órgão competente e autorização do município onde se localiza a referida área para a prática do 
transbordo). 

g) A senha de acesso em tempo real para o monitoramento via satélite dos veículos disponibilizados para a execução do objeto do presente 
Edital. 

h) Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
i) O LTCAT - LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO válido do serviço contratado, do PPRA – programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, documentos indispensáveis para efetivação do pagamento.  
j) Documento de opção por uma das garantias previstas no Art. 56, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, que 

deverá ser de 5% (cinco por cento). 

CLÁUSULA NONA 
O Contrato será rescindido, de pleno direito, independente de Notificação ou interpelação Judicial ou Extrajudicial, sem qualquer 

espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA. 
1. Constituem, igualmente, hipóteses de rescisão o cancelamento das Licenças de Operações emitidas pela FEPAM e aquelas constantes dos 

Artigos 77 e 80 da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 
2. A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da CONTRATADA, e independentemente de aviso ou notificação, na hipótese de falta 

de pagamento, pela Prefeitura, em caso de atraso em mais de 60 (Sessenta) dias consecutivos do vencimento, quando poderá retirar seus equipamentos e 
mão de obra do local de prestação de serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA  
A contratada reconhece por este instrumento que é responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha 

a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem 
responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 O presente contrato é regido em todos seus termos, pela Lei nº 8.666, de 21.06.93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883, de 
08.06.94 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o contrato for omisso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

A contratada se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, 
bem como as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
1. Iniciar a prestação do serviço em até 30 (trinta) dias da expedição da ORDEM DE SERVIÇO pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE e encaminhar o executor do serviço à mesma SECRETARIA, através de carta de apresentação, contendo: 
a) nome do executor do serviço; 
b) cópias autenticadas do CPF e do RG; 



 

 

c) função e carga horária dos empregados contratados; 
d) data do início da prestação do serviço. 
1.1 Se houver substituição de executor de serviço, encaminhar o novo substituto à SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE através de carta de apresentação, contendo:  
a) nome do executor do serviço; 
b) cópias autenticadas do CPF e do RG. 
2 responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, compreendendo também todas as despesas decorrentes da execução do objeto 

da presente licitação e executá-los de acordo com as especificações constantes da minuta de contrato e partes integrantes;  
3 implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e 

eficaz; 
4 prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos reg imes contratados, sem interrupção, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
5 selecionar empregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos e portadores de boa conduta e 

demais referências, promovendo treinamentos às suas expensas, inclusive quanto à prevenção de acidentes, para os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando-os com as respectivas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho (CTPS);     

6 responsabilizar-se por este instrumento, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, 
coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o 
contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar; 

7 responsabilizar-se por qualquer despesa de transporte de operários, material, equipamento e ferramental necessários à execução do serviço; 
8 prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. Nenhum trabalho adicional ou modificação na rotina será efetivado pela 

contratada sem a prévia e expressa autorização da fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato; 
9 efetuar o pagamento dos salários normativos e benefícios dos operários de acordo com a legislação trabalhista e observação de todas as 

posturas referente ao serviço e demais despesas decorrentes de leis trabalhistas e que digam respeito ao serviço contratado; 
10 recolher dentro do prazo legal todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais devidos decorrentes da contratação; 
11 providenciar a entrega no tempo certo de quaisquer outros direitos trabalhistas e materiais, conforme dissidio coletivo da categoria; 
12 cumprir durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, 

segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente; 
13 manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as 

demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por 
quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão é 
considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere à contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

14 realizar às suas expensas, na forma da legislação pertinente, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus 
empregados, os exames médicos exigidos por força de Lei; 

15 atender as normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e 
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do 
contrato; 

16 zelar e responsabilizar-se pela manutenção da disciplina, substituindo imediatamente, sempre que exigido pela contratante qualquer 
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
contratante ou ao interesse do Serviço Público; 

17 efetuar a reposição de mão-de-obra, em caráter imediato, em eventual ausência, ou greve da categoria, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho fazendo a substituição após receber a notificação da contratante; 

18 custear, disponibilizar e manter os empregados uniformizados, inclusive com capas para os dias de chuva e com os equipamentos e/ou 
materiais de proteção nas atividades insalubres (EPI), de acordo com a legislação em vigor, e o que mais seus empregados necessitarem para o 
desempenho da atividade do presente Edital; 

19 manter contato com a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, solicitando as providências que se fizerem 
necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis 
para a solução das falhas detectadas, conforme Art. 68 da Lei n.º 8.666/93; 

20 sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas, por intermédio do encarregado indicado pela contratada; 

21 acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da contratante, relativamente à prestação dos serviços, e comunicar à 
contratante, por escrito, qualquer anormalidade ou irregularidade observada nas instalações de caráter urgente, prestando os esclarecimentos que julgar 
necessários; 

22 registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, diariamente. Fica determinado 
que a presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços; 

23 responder cível e penalmente, por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus operários, responsável 
designado às dependências, instalações e equipamentos da contratante e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, 
providenciando a correspondente indenização; 

24 repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da contratante e/ou de terceiros que tenha sido 
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados; 

25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração, 
posto que a contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

26 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, incluindo a atualização de documentos de controle e arrecadação de tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais e dados patrimoniais junto ao Município de Veranópolis – RS; 

27 permitir pesagens que poderão ser feitas a qualquer momento pela Administração Municipal e acatar divergências; 
28 atender às obrigações oriundas da legislação em vigor, notadamente a Lei n.º 8.666/93, bem como outras que vierem a ser criadas que 

regem a presente licitação; 
29 manter os veículos coletores em perfeitas condições de funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos caminhões, 

com solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado; 



 

 

30 manter os veículos coletores sempre com pintura característica para coleta de resíduos e placas regulamentares, com as indicações 
necessárias ao recolhimento da contratada e telefone em local de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou sugestões pelos munícipes; 

31 dispor de equipamento com os limites para fontes sonoras estabelecidos em Lei e de monitoramento via satélite nos veículos 
disponibilizados à execução do serviço; 

32 dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência dos veículos coletores em vias públicas quando não estiverem em serviço, nem 
em local que perturbe terceiros; 

33 informar à fiscalização sanitária da municipalidade os casos de depósitos irregulares de resíduos e/ou falta de recipiente adequado; 
34 obter todas as licenças prévias de instalação e de funcionamento do depósito de lixo junto à FEPAM; 
35 manter a Licença de Operação expedida pela FEPAM e a Licença expedida pelo DAER da coleta e do transporte do objeto da presente 

licitação, em vigor; 
36 instalar 100 (cem) containers nos locais indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE em até 30 

(trinta) dias da expedição da ORDEM DE SERVIÇO; 
36.1 os containers deverão ser substituídos sempre que a SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE solicitar; 
36.2 fica a cargo do contratado a limpeza e manutenção dos containers; 
37 aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado inicialmente, conforme Art. 65, § 1º, da Lei Nº 8.666, d e21/6/1993 e legislação subsequente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
1. Fiscalizar a qualquer momento o serviço contratado; 
2 Documentar as ocorrências constatadas quando da fiscalização do serviço contratado; 
3. Notificar por escrito a CONTRATADA de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
4. Prestar aos operários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser solicitados; 
5. Efetuar os pagamentos devidos; 
6. Informar à contratada se houver mudança de responsável pela fiscalização do serviço contratado; 
7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e 

repactuações do mesmo; 
8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
9. Dar prazo de defesa a CONTRATADA no caso de aplicação de alguma penalidade constante do presente. 
10. Executar as benfeitorias que se fizerem necessárias à implementação da prática do transbordo, se o mesmo for implantado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 As partes elegem o Foro da Comarca de Veranópolis para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato. 
  

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. 
 
      Veranópolis, ... de maio de 2015. 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO SPANHOL,     ....... 
Prefeito.       Contratada. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
(EDITAL ALTERADO) 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta porta a 
porta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos (orgânicos, recicláveis e 
rejeitos), provenientes dos pequenos geradores das áreas urbana e rural do Município de 
Ibiporã/PR e operação do aterro sanitário do Município de Ibiporã/PR. 
 
Quantidade estimada mensal: 1.200 toneladas, sendo 840 toneladas de resíduos 
orgânicos, 110 toneladas de rejeitos e 250 toneladas de resíduos recicláveis.  
 
Tipo: Menor Preço por Lote. 
 
Valor Máximo Estimado Anual:   

• Valor Bruto: R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  
• Valor líquido, com dedução do valor do produto do material reciclável: R$ 

4.065.000,00 (quatro milhões e sessenta e cinco mil reais). 
 
Período de contratação: 12 meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
Nova Data de Abertura: 30/07/2015 às 09h00min. 
 
Disponibilidade do Edital: Pelo site do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto – www.samaeibi.com.br - ou em sua sede na Av. Santos Dumont, nº 565, Centro. 
Ibiporã/Pr. (Horário das 08h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min). 
 
Informações: Através do telefone (43) 3258-8195.  
 

Ibiporã, 01 de junho de 2015. 
 
 
 
 

CLAUDIO BUZETI 
Diretor Presidente do SAMAE  
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EDITAL 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº. 01/2015  

 

1. PREÂMBULO 

 
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, situado à Avenida Santos Dumont, 565, 
Centro, Ibiporã/Pr, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 065/2015 de 05/05/2015, publicada no Jornal Oficial do Município de Ibiporã em 
08/05/2015, torna público, através do Jornal Oficial do Município e da página oficial da 
Autarquia na INTERNET, consoante à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal nº 2.309/2009, e demais legislações aplicáveis à 
matéria, que realizará processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, para contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de coleta porta a porta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
(orgânicos, recicláveis e rejeitos), provenientes de pequenos geradores das áreas urbana e 
rural e operação do aterro sanitário do Município de Ibiporã/PR, atendida pela dotação 
orçamentária: 

 
 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

910 – 3.3.90.39 
920 – 3.3.90.39 

01.004.17.512.0016-2.112 
01.004.17.512.0016-2.112 

00076 - Recursos Ordinários (Livres) 
00511 – Taxas - Prestação de Serviços 

   
Para recebimento dos envelopes, credenciamento dos representantes e início de 

sessão, fica determinado em primeira sessão o dia 30/07/2015, até às 09h00min hr, no 
Setor de Licitações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Avenida Santos 
Dumont,        n° 565, Centro, Ibiporã/Pr. 

 
Nenhum documento será recebido pela Comissão Permanente de Licitação após 

aberta a sessão, como também não se admitirá qualquer adendo ou alteração à 
documentação tempestivamente apresentada, motivo pelo qual se recomenda a todos os 
interessados que estejam presentes no local indicado, no mínimo 15 (quinze) minutos 
antes do horário pré-fixado para o início da sessão, para fins de credenciamento. 

 
Todos os atos do referido processo durante a chamada fase externa, serão divulgados 

via Internet, pelo que se recomenda o acompanhamento diário no endereço eletrônico 
do SAMAE (www.samaeibi.com.br). 
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 Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão 
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou 
em outro a ser definido. 
 

2. ANEXOS 

2.1 - São partes integrantes do presente Edital: 
 

2.1.1. Anexo I – Projeto Básico; 

2.1.2. Anexo II – Relação Detalhada do Objeto e Planilha de Custos e 

Formação de Preços; 

2.1.3. Anexo III – Credenciamento para Visita Técnica; 

2.1.4. Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento/Procuração; 

2.1.4. Anexo VI – Modelo de Declaração da Condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 

2.1.5. Anexo VII - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do 

Edital; 

2.1.6. Anexo VIII – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços; 

2.1.7. Anexo IX – Roteiro de Coleta; 

2.1.8. Anexo X - Modelo de Declaração de Apresentação de Responsável 

Técnico 

2.1.9. Anexo XI - Modelo de “Declaração Formal” da disponibilidade e 

vinculação ao futuro contrato na quantidade e qualidade de todas as 

ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal necessários à 

execução do objeto desta licitação. 

 

3. OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

 
3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de coleta porta a porta, transporte, tratamento e disposição final 
de resíduos sólidos (orgânicos, recicláveis e rejeitos), provenientes de pequenos 
geradores das áreas urbana e rural do município de Ibiporã/Pr e operação do aterro 
sanitário do Município de Ibiporã/PR, conforme condições, especificações, valores 
estimados e relação detalhada constantes no Projeto Básico, Relação 
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Detalhada do Objeto e Planilha de Custos e Formação de Preços, Anexos 
I e II, respectivamente, deste Edital. 

 
3.2. A execução do objeto compreende o fornecimento de mão de obra, equipamentos 
e materiais, através de Regime de Empreitada Global. 

 
3.3. O contrato decorrente da presente licitação está estimado em valor bruto de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e valor líquido de R$ 
4.065.000,00 (quatro milhões e sessenta e cinco mil reais), depois da dedução do 
valor de R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) referentes ao valor do 
produto do material reciclável triado oriundo da coleta do município de Ibiporã, para um 
período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses. As 
despesas relativas à prestação de serviços decorrentes desta licitação serão 
suportadas pelos recursos constantes no orçamento do SAMAE. 
 
3.3.1. O valor máximo estimado para o lote 01 é de R$ 3.897.000,00 (três milhões 
oitocentos e noventa e sete mil reais) líquidos, depois de deduzido o valor de R$ 
735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) referentes ao valor do produto do 
material reciclável triado.  
 
3.3.2. O valor máximo estimado para o lote 02 é de R$ 148.000,00 (cento e quarenta 
e oito mil reais) 

 
3.4. O prazo mínimo de validade das propostas é de 60 (sessenta) dias. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA as empresas ou 
consórcios que preencham as condições estabelecidas neste edital. 
 
4.1.1. A participação importa a total e irrestrita submissão das proponentes às 
condições deste Edital e às exigências da legislação específica pertinente.  

 
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes 

(empresas individualmente ou em consórcio) que se enquadre em uma ou mais 
das situações a seguir: 
 

4.2.1. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade 
da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal, sob pena de incidir no previsto do parágrafo único do art. 97 da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
 

4.2.2. Empresa que tenha como sócio servidor ou dirigente de qualquer esfera 
governamental da Administração Municipal; 
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4.2.3. Empresa que esteja sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob 

decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.2.4. Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito 

de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o 
praticou; 

 
4.2.5. Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade 
fiscal. 

 
4.3. Será admitida a participação de Licitantes reunidas em consórcio.  

 
4.4. Na hipótese de participação de empresas em Consórcio, além da documentação 

exigida nos demais itens deste Edital, as empresas em consórcio deverão 
observar as seguintes normas: 

 
4.4.1. A comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do 

consórcio, subscrito pelos consorciados;  
 

4.4.2. O compromisso deverá explicitar: 
 

4.4.2.1. A composição e o percentual de participação de cada empresa 
integrante; 

4.4.2.2. O objetivo da consorciação; 
4.4.2.3. O prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da 

duração do contrato; 
4.4.2.4. A indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos 

para a empresa líder se relacionar com a administração, receber 
citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais 
consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as 
fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de 
recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos 
os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do 
contrato; 

4.4.2.5. A declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos 
atos praticados sob consórcio em relação a presente licitação, e ao 
eventual contrato dela decorrente; 

4.4.2.6. As obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada 
consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as 
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exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a 
extinção do contrato dela decorrente;  

4.4.2.7. Que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada 
sem a prévia e expressa anuência da contratante; 

4.4.2.8. A designação do representante legal do consórcio. 
4.5. Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes 

da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta 
Comercial de sua sede. 

4.6. A assinatura do contrato poderá ser realizada mediante a apresentação do 
protocolo de requerimento da constituição e do registro do Consórcio na Junta 
Comercial de sua sede. 

4.7. Não será admitida a participação de empresa consorciada, nesta licitação, por 
meio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

 

5. DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
5.1. Para a realização da visita técnica, o representante deverá estar munido dos 
seguintes documentos: 

 
5.1.1. Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo III, 
específica para este fim; 

 
5.2. A visita técnica deverá ser agendada, por meio do telefone (43) 3258-8195, nos 
seguintes horários: das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, com o 
Diretor de Limpeza Pública. 

 
5.3. A visita técnica será obrigatória devido às particularidades e especificidades dos 
serviços. A visita será acompanhada por representante do SAMAE. O responsável 
técnico credenciado pela empresa licitante deverá comparecer no SAMAE, situado à 
Av. Santos Dumont nº 565, Centro, Ibiporã/Pr, entre os dias 20 a 24 de julho, no 
horário previamente agendado, munido de documentos comprobatórios que provem 
sua condição de representante da empresa na visita técnica. Após a vistoria em 
diversos locais e logradouros do Município, será emitido o Atestado de Visita. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, 

entregues separadamente dos envelopes de documentos de habilitação e 
proposta: 

 
6.1.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e 

alterações que indiquem os atuais sócios e o objeto do contrato ou outro 
instrumento de registro comercial, de constituição, registrado na Junta 
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Comercial ou Cartório de Registro Civil, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura (cópia autenticada); 

 
6.1.2. Tratando-se de procuração: a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, conforme modelo 
constante no Anexo VI, acompanhada do correspondente documento, 
dentre os indicados no inciso anterior, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga (cópia autenticada); 

 
6.2.  É obrigatória a apresentação de original da Cédula de Identidade ou original da 

Carteira de Exercício Profissional emitida pelos Órgãos criados por Lei Federal, 
nos termos da Lei 6.206/1975 (OAB, C.R.E., C.R.C., C.R.A., C.R.E.A., etc.), ou 
original da Carteira Nacional de Habilitação instituída pela Lei nº 9.503/1997 
(com foto). 

  
6.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

  
6.4. A proponente deverá credenciar apenas um representante legal que, 

devidamente identificado e credenciado, representará apenas uma empresa 
licitante. 

 
6.5. Para exercer o direito de manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 

 
6.6. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para 

Licitantes distintos. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
7.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial 
deverão ser entregues fechados e inviolados, na data e horário previsto no 
preâmbulo deste Edital, externando em sua parte frontal os dizeres: 
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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
PROPONENTE: \\\\\\\\\\\\....... 

 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: \\\\\\\\\\\\....... 

 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

8.1. A abertura do envelope “Documentos de Habilitação” ocorrerá no dia, horário e 
endereço indicados no preâmbulo deste Edital. 

 
8.2. Nesta etapa será avaliada a habilitação jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação 
econômico-financeira e a qualificação técnica, além dos demais documentos solicitados 
neste instrumento. 

 
8.3. Os documentos apresentados em cópias Xerox, deverão estar devidamente 
autenticados por cartório competente ou apresentar os originais e cópias para serem 
autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, enquanto que os documentos 
emitidos via Internet, deverão ser apresentados em original, com a devida certificação, 
enquanto que os documentos extraídos pela própria empresa participante deverão estar 
subscritos por seu representante legal ou por procurador legalmente constituído através 
de procuração pública, que deverá ser anexada à pasta de habilitação, com indicação 
clara de quem o subscreveu. 

 
8.4. Toda a documentação deverá ser apresentada em uma única via, na ordem 
solicitada, com todas as folhas numeradas sequencialmente, encadernadas, de 
preferência em espiral, sem apresentarem folha solta, devendo compor um só caderno, 
contendo no início Termo de Abertura identificando seu conteúdo e, ao final, Termo de 
Encerramento; compreendendo: 

 
8.4.1  Regularidade Jurídica: 

 
8.4.1.1. Cédula de Identidade dos sócios, gerentes e/ou administradores; 

 
8.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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8.4.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato social e 
alterações subsequentes), devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 
8.4.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação 
mencionada na alínea “a”; 

 
8.4.1.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 
8.4.1.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir.  

 
8.4.2. Regularidade Fiscal: 

 
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
8.4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 

 
8.4.2.3. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
 

8.4.2.4. Certidão Negativa de Débito (CND) - junto à Previdência Social em plena 
validade ou a Certidão Negativa de Debito expedida pela Secretaria da Receita 
do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –PGFN, na 
forma prevista na Portaria nº 358, de 05 de setembro de 2014. 
 

8.4.2.5.  A apresentação da Certidão Negativa de Debito expedida pela Secretaria da 
Recite do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, na forma prevista na Portaria nº 358, de 05 de setembro de 2014, 
substitui também a prova de regularidade com a Fazenda Federal (tributos 
federais e divida ativa da União) prevista na alínea “e 3”. 

 
8.4.2.6. Prova de regularidade para com as fazendas: 

 
8.4.2.7. Municipal mediante a apresentação de certidão negativa, relativa a Tributos 

Mobiliários e Imobiliários, expedida pela Secretaria de Fazenda do domicílio ou 
sede da proponente; 
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8.4.2.8. Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal da sede 
da empresa; 

 
8.4.2.9. Federal mediante a apresentação de certidão negativa de tributos e 

contribuições e certidão de quitação da Dívida Ativa da União. 
   

8.4.2.10. Para usufruir dos benefícios concedidos pela L.C. nº 123/2006, a 
Microempresa (M.E.) ou Empresa de Pequeno Porte (E.P.P), deverá 
apresentar Declaração de Comprovação da Condição de M.E. ou E.P.P., 
conforme modelo constante no Anexo VI; 

 
8.4.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011 (disponível no site 
http://www.tst.jus.br/certidao); 

 
8.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 
8.5.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e o respectivo endereço da mesma; 
 

8.5.2. Se a licitante for matriz de empresa, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 

 
8.5.3. Se a licitante for filial de empresa, todos os documentos deverão estar em nome 

desta filial; 
 

8.5.4. Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do serviço for uma de suas 
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaração apresentada 
na qual a licitante indicará qual a filial que executará o objeto da licitação. Neste 
caso, todos os documentos exigidos para a habilitação deverão ser apresentados 
em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

 
8.5.5. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 

8.5.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferenças de 
números nos documentos pertinentes ao C.N.D. e ao FGTS quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições pela licitante. 

 
8.5.7. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, como condição para 

participação no certame, devem apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma 
restrição, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

 
8.6. Qualificação Econômico-Financeira: 
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8.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício 

fiscal exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente 
assinadas pelo contador e responsável pela empresa, comprovado 
através de publicação na imprensa ou cópia autenticada do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário devidamente registrado na 
Junta Comercial. É vedada a substituição do balanço por balancetes 
ou balanços provisórios; 

 
8.6.2. Prova de ter a empresa licitante, Capital Social Integralizado, 

mediante a apresentação de certidão de prova de registro, expedida 
pelo órgão competente, ou cópia do contrato social, ou de alteração 
do mesmo, devidamente registrado, no valor mínimo equivalente a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

 
8.6.3. As Microempresas serão isentas de apresentação do Balanço 

Patrimonial e demais demonstrações contábeis, em virtude de 
estarem dispensadas de escrituração contábil, não se utilizando tais 
indicadores para elas. 

 
8.6.4. Das Sociedades Anônimas (SA) ou Sociedades por Quotas de 

Responsabilidade (LTDA), que adotarem estrutura de SA (Art. 18 do 
Decreto Federal nº 3.708/1919), há a impossibilidade de se exigir o 
balanço patrimonial do último exercício antes do decurso do prazo de 
quatro meses seguintes ao término deste. Neste caso, poderão 
apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrativos de Resultados do 
penúltimo exercício social. 

 
8.6.5. As demais formas societárias regidas pela Lei Comercial poderão 

apresentar o Balanço Patrimonial do penúltimo exercício social, no 
prazo estabelecido no item acima. 

 
8.6.6. Certidão Negativa de pedido de falência, concordata ou execução 

patrimonial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa 
Licitante, datadas de até 60 (sessenta) dias anteriores à data de 
encerramento do prazo para a entrega dos invólucros e em vigência 
por ocasião do procedimento licitatório; 

 
8.6.7. Comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, 

mediante a apresentação da memória de cálculo, em folha separada, 
demonstrando o atendimento aos índices que se seguem, calculados 
conforme as respectivas fórmulas: 

 
Índice de Liquidez Corrente ≥ 1,00           ILC = AC / PC 
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Índice de Liquidez Geral ≥ 1,00                ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 
Índice de Endividamento ≤ 0,50                IE = (PC + ELP) / PL 
 
Onde: 
 
A.C. = Ativo Circulante; 
 
PC = Passivo Circulante; 
 
RLP = Realizável em Longo Prazo; 
 
E.L.P. = Exigível em Longo Prazo; 
 
PL = Patrimônio Líquido. 
 
• Conforme previsto no §5º do artigo 31, Lei 8.666/1993, os índices 

contábeis escolhidos para fins de verificação da qualificação 
econômico-financeira, justificam-se para efeitos da comprovação da 
boa situação financeira das proponentes, uma vez que um índice de 
Liquidez Geral igual ou maior a 1,0 demonstra que a empresa possui 
recursos suficientes para pagar suas dívidas e um índice de Liquidez 
Corrente igual ou maior do que 1,0 demonstram que a empresa possui 
folga financeira em curto prazo, ou seja, se os dois índices forem 
iguais ou maiores do que 1,0 significam que a empresa está 
financeiramente saudável, o Grau de Endividamento igual ou menor 
que 0,50 demonstra a responsabilidade da empresa junto a todos os 
credores, sejam financeiros ou não.  

• Sendo assim, observa-se que os limites estabelecidos neste título são 
razoáveis, são usualmente adotados, e que não impõem condições 
que frustrem ou restrinjam o caráter competitivo do certame, sendo 
que, com base nos índices retromencionados, a contratante poderá 
avaliar a situação financeira da empresa, objetivando comprovar a sua 
capacidade de saldar os compromissos decorrentes de futuras 
contratações. 

 
8.6.8. A licitante deverá, ainda, em papel timbrado da empresa, apresentar 

memória de cálculo dos índices financeiros, devidamente assinada 
pelo representante legal da empresa e pelo profissional responsável 
pela escrituração da empresa, ambos com firma reconhecida. 

 
8.6.9. Será inabilitada a Licitante que não obtiver os resultados acima 

destacados. 
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8.6.10. As demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 

contador, com firma reconhecida, e deverão conter a indicação do 
número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
8.7. Qualificação Técnica: 

   
8.7.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, da 

Licitante e de seu responsável técnico, comprovando a regularidade;  
8.7.2. Indicação, por meio de declaração, conforme Anexo XI, e qualificação 

de 1  (um) responsável técnico que se responsabilizará pela 
execução do serviço, e comprovação de que o responsável técnico 
tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de 
certificado de registro de pessoa física na entidade profissional 
competente. 

8.7.3. Comprovação de que o responsável técnico indicado no item 8.7.2. 
faz parte do quadro social da Licitante, mediante contrato social no 
caso de sócio ou quotista. No caso de empregado, da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certificado de Registro 
de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente; ou por meio 
de contrato de prestação de serviços registrado na entidade 
profissional competente, celebrado de acordo com a legislação civil;  

8.7.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto licitado, nos seguintes termos: 
 
8.7.4.1. Para o Lote 01: 

8.7.4.1.1. Atestado ou certidão emitido por pessoa jurídica, 
devidamente registrado na entidade profissional 
competente, e etc.), em nome do responsável 
técnico da Licitante, indicado no subitem 8.7.2., 
de ter sido responsável pela execução dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos, 
acompanhado da respectiva C.A.T. – Certidão de 
Acervo Técnico emitido pela na entidade 
profissional competente. 

8.7.4.1.2. Atestado(s) fornecido(s) à Licitante, por pessoa 
jurídica de direito público ou de direito privado, 
que comprove(m) a prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final 
de resíduos sólidos domiciliares, pelo período 
mínimo de 12 (doze) meses, na quantidade 
média mensal de, no mínimo, 600 toneladas 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 
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massa média mensal constante na planilha de 
composição de custos. 

8.7.4.1.3. Para fins de atendimento ao disposto no subitem 
8.7.4.1.2., será admitido o somatório dos 
quantitativos consignados em diferentes 
atestados, desde que os serviços tenham sido 
executados pela Licitante no mesmo período 
mensal e, no mínimo, tenham sido executados 
por um período consecutivo de 12 (doze) meses. 
  

8.7.4.2. Para o Lote 02: 
 

8.7.4.2.1. Atestado ou certidão emitido por pessoa jurídica, 
devidamente registrado na entidade profissional 
competente, em nome do responsável técnico da 
Licitante, indicado subitem 8.7.2., de ter sido 
responsável pela execução dos serviços de 
operação de aterro sanitário de no mínimo 
pequeno porte (até 20 toneladas por dia ou 
menos), acompanhado da respectiva C.A.T. – 
Certidão de Acervo Técnico emitido pela entidade 
profissional competente. 

8.7.4.2.2. Atestado(s) fornecido(s) à Licitante, por pessoa 
jurídica de direito público ou de direito privado, 
que comprove(m) a prestação dos serviços de 
operação de aterro sanitário de no mínimo 
pequeno porte (até 20 toneladas por dia ou 
menos). 
 

8.7.4.3. O(s) atestado(s) referido(s) nos subitens 8.7.4.1.2. e 
8.7.4.2.2. deverá(ão) ser emitido(s) em papel que 
identifique o atestante, constando o cargo, o nome legível 
do signatário, bem como os meios de contato para 
eventual consulta ou diligência. 
  

8.7.4.4. “Declaração Formal”, sob as penas da Lei, da 
disponibilidade e vinculação ao futuro contrato na 
quantidade e qualidade de todas as ferramentas, 
instalações, equipamentos e pessoal necessários à 
execução do objeto desta licitação, conforme modelo 
constante no Anexo X.  

8.7.4.5. Não serão admitidos atestados emitidos em favor de 
empresas subcontratadas, de empresa que não seja a 
Licitante ou das empresas reunidas em consórcio. 
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8.7.5. Atestado de Vistoria Técnica, devidamente assinada pelo 

representante do SAMAE, acompanhado de declaração do licitante 
de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento do objeto da Licitação.  

 
 

8.8. Outras Comprovações: 
 

8.8.1. Para o Lote 01, Licença Ambiental para a coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 
(orgânicos, recicláveis e rejeitos), expedida pelo órgão ambiental 
competente. 
 

8.9. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter, obrigatoriamente, os 
documentos a seguir relacionados, indispensáveis para análise e julgamento 
da licitante, apresentados em uma única via, na ordem a seguir: 

 
8.9.1. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente 

constando que se sujeita às condições do Edital; 
 

8.9.2. Declaração que tem pleno conhecimento das condições dos locais 
onde serão executados os serviços e atividades relativas a todo o 
escopo do certame licitatório; 

 
8.9.3. Declaração que responderá pela veracidade de todas as informações 

constantes da documentação apresentada; 
 

8.9.4. Declaração que nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável 
técnico, membro do conselho técnico ou administrativo ou empregado 
da licitante, pertence ao quadro temporário ou permanente da 
Administração Direta ou Indireta do Município de Ibiporã; 

 
8.9.5. Declaração de que a pessoa subscritora dos documentos contidos no 

invólucro está autorizada a participar do certame; 
 

8.9.6. Declaração que a participante não foi declarada inidônea por ato do 
Poder Público; 

 
8.9.7. Declaração da licitante sob as penas da lei, de que cumpre as 

normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus 
funcionários; 
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8.9.8. Declaração que a participante não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz (conforme dispõe o inciso 
XXXIII, do artigo 7º da Constituição da República Federativa do 
Brasil/1988). 

 
8.10. Para cumprimento das condições acima, os interessados no certame deverão 

se utilizar do Modelo do Anexo VII, deste instrumento. 
 
8.11.  Toda a documentação exigida deverá ser apresentada conforme artigo 32, da 

Lei     nº. 8.666/1993: 

8.11.1. Em original; 

8.11.2. Por qualquer processo de cópia, autenticada, pela Comissão 
Especial de Licitação designada ou por cartório competente. 

8.11.3. Publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

8.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

8.13. As empresas que participarem da licitação em consórcio deverão apresentar, 
individualmente, os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e qualificação econômico-financeira. 

8.14. Para as empresas que participarem em consórcio será admitido para efeito de 
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, no 
mesmo período mensal e, no mínimo, tenham sido executados por um 
período consecutivo de 12 (doze) meses.  

8.15. Para as empresas que participarem em consórcio será admitido para efeito de 
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

8.16. Não serão admitidos atestados emitidos em favor de empresas 
subcontratadas, de empresa que não seja a Licitante ou de empresa que não 
integre o consórcio. 

8.17. As consorciadas, além da documentação especificada no item 8.7, deverão 
apresentar compromisso público ou particular, nos termos do item 4.4.2. 

8.18. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, 
com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. 
O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.  
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8.19. As empresas consorciadas deverão apresentar a documentação, 
obrigatoriamente, da mesma sede, com exceção dos documentos que são 
válidos para a matriz e todas as filiais. 

 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1. As empresas individualmente ou em consórcio poderão apresentar proposta para 
apenas um dos lotes ou para ambos os lotes, conforme desejar, desde que preencham as 
condições estabelecidas neste edital e nas legislações pertinentes. 
 
9.2. As propostas das empresas consorciadas deverão ser feitas pela empresa líder e 
deverão constar a razão social, CNPJ/MF, endereço, telefone/fax, etc. de todas as empresas 
que participam do consórcio. 
 
9.3. No envelope “PROPOSTA COMERCIAL” deverá conter a proposta propriamente dita, 
preenchida por meio mecânico, redigida em idioma nacional de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e 
rubricadas nas demais folhas, contendo: 
 

9.3.1. Número do edital de concorrência pública; 
 

9.3.2. Descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações 
constantes no edital e seus anexos; 

 

Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item 

da proposta ultrapassar o valor máximo dos lotes estipulados para 

este Edital, em reais, grafado em algarismos, com no máximo 2 

(duas) casas decimais, após a vírgula; 
 

9.1.2. Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 

(sessenta) dias; 
 

9.1.3. Local, data, assinatura e identificação do responsável legal; 
 

9.1.4. Indicar o representante legal (nome completo, no RG e do CPF/MF e 
cargo exercido na proponente), com poderes expressos e legais para 
assinar o Contrato Administrativo (Anexo VIII). 

 
9.1.5. O preço proposto deverá ser em moeda corrente nacional, 

considerando-se apenas duas casas decimais depois da vírgula, 
para os serviços a serem executados de acordo com o constante no 
Anexo I (Projeto Básico) deste Edital.  
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9.2. A proposta deverá vir acompanhada da Relação Detalhada do Objeto e 

Planilha de Composição de Custos (Anexo II) que demonstre como resultou o 
preço proposto e da tonelada coletada para o lote 01 e o preço proposto para 
o lote 02, considerando todos os insumos que compõem estes valores e com 
a discriminação detalhada dos encargos sociais sobre os custos de mão de 
obra. Deverão ser considerados os quantitativos mínimos de mão de obra, 
equipamentos, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
ferramental, conforme o projeto básico, sob pena de desclassificação. Poderá 
ser utilizado o modelo de planilha constante deste edital.  

 
9.3. Nas planilhas de composição de custos deverão estar discriminados, 

separadamente, os valores unitários e total de despesas com mão de obra, 
materiais e equipamentos, exceto os equipamentos manuais, para fins de 
atender instrução normativa 971-2009, do INSS.  

 
9.4. O preço proposto será considerado completo e deverá abranger os custos 

relativos a todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais, para fiscais e previdenciárias), fornecimento de mão de obra 
especializada, leis trabalhistas e sociais, administração, lucros, equipamentos 
e ferramental, licenciamentos, instalações, mobilização, recuperação de 
passivos ambientais, transporte de material e pessoal e qualquer despesa 
acessória e/ou necessária não especificada neste instrumento convocatório, 
bem como a dedução do produto do material reciclável triado e coletado 
no Município para o lote 01. 

 

9.5. A proposta deverá ser redigida em idioma nacional de forma clara e 
detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo 
representante legal da proponente e rubricadas nas demais folhas, se 
houver. 

 
9.6. Nos valores propostos, que serão de inteira responsabilidade da licitante, 

ocorrendo discrepância entre unitário e total, prevalecerá o valor unitário, e 
entre os em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

 
9.7. A proposta e os demais documentos, que se fizerem necessários, deverão 

ser escritos em língua portuguesa. 
 

9.8. Não serão aceitas propostas que não estiverem de acordo ao Anexo II 
(relação detalhada do objeto r planilha de formação de custos). 

 
9.9. No valor da proposta e na planilha de formação de custos deverá estar 

inclusa e discriminada a dedução do valor do produto do material 
reciclável triado, coletado no Município de Ibiporã para o lote 01. 
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9.10. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, mesmo que não tenha sido 
estabelecido valor mínimo, exceto quando comprovado conforme disposto no 
art. 44, §3º, da Lei nº 8.666/1993. 

 
9.11. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 

condições estipuladas, no todo ou em parte, uma vez abertos os envelopes 
de proposta comercial das licitantes. 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

 
10.1 - A Comissão procederá à abertura dos Envelopes nº 1 contendo os documentos de 
habilitação, sendo esses examinados e rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes credenciados das empresas licitantes.  
 
10.2 - A Comissão julgará a Habilitação, comunicando o seu resultado às licitantes na 
mesma sessão pública, ou, a seu critério, suspenderá a sessão para análise dos 
documentos, com designação de nova sessão pública ou posterior publicação do 
resultado de julgamento de habilitação dos licitantes. 
 
10.3 - Caso seja o resultado comunicado na mesma sessão e havendo manifestação 
expressa de todos os licitantes quanto à desistência do prazo para recurso, serão 
devolvidos os Envelopes nº 2 às proponentes não habilitadas, procedendo-se à abertura 
dos Envelopes nº 2, das proponentes habilitadas. 
 
10.4 - Caso o resultado do julgamento seja divulgado em outra sessão pública, ou 
publicado na Imprensa Oficial, o prazo para recurso, nos termos do artigo 109 da Lei      
nº 8.666/1993, terá início a partir da data da publicação do resultado de julgamento da 
habilitação, sendo que o recurso deverá ser encaminhado ao Diretor Presidente do 
SAMAE, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.5 - Transcorrido o prazo e não havendo impugnações, ou, em caso contrário, após a 
decisão relativa a cada um dos recursos, será definida nova data e horário para 
prosseguimento do Certame, quando serão devolvidos às proponentes inabilitadas seus 
Envelopes de nº 2. 
 
10.6 - Aberto o Envelope nº 2 das proponentes habilitadas, as folhas serão rubricadas 
pela Comissão Permanente de Licitação e, pelos representantes credenciados das 
empresas licitantes, na sequência a Comissão julgará as propostas, comunicando o seu 
resultado às licitantes na mesma sessão pública, ou, a seu critério, suspenderá a sessão 
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para análise e posterior publicação do resultado do julgamento de classificação das 
propostas. 
 
10.7 - Com a publicação do resultado de classificação, iniciar-se-á o prazo recursal, 
franqueando-se a vista do processo administrativo aos interessados, conforme 
disposição do parágrafo 5º do artigo 109 da Lei de Licitações. 
 
10.8 - Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, nos termos e formas 
previstos na Lei nº 8.666/1993. 
 
10.9 - De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual 
deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
das empresas licitantes presentes. 
 
10.10 - Será assegurada a preferência de contratação em favor das Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte quando houver a ocorrência de empate ficto entre a empresa 
detentora do menor preço e a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada, conforme disposto no Artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
10.11 - Para efeito do disposto no subitem anterior, entende-se por empate ficto aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e pelas Empresas de 
Pequeno Porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta a mais bem 
classificada. 
 
10.12 - Ocorrendo empate, serão adotados os seguintes procedimentos, conforme disposto 
no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006: 
 

10.12.1. A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
10.12.2. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor 

classificada não ofereça proposta de menor preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, serão convocadas as 
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
10.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
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10.12.4. A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada será convocada para apresentar melhor proposta do 
que a primeira classificada e, neste caso, terá o objeto adjudicado, 
considerada a sua nova proposta, necessariamente melhor do que 
aquela anteriormente classificada (L.C. nº 123/2006, art. 45, §3º). 

 
10.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.12, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame (L.C. nº 123/2006, art. 45, §1º). 

 
10.14.  O disposto no subitem 10.10 somente se aplicará quando a melhor oferta 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 
(L.C. nº 123/2006, art. 45, §2º). 

 
10.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe homologado o objeto deste certame. 
 

10.16. Caso a oferta não seja aceitável ou caso a licitante desatenda às exigências 
habilitatórias, a Comissão Permanente de Licitação examinará a oferta 
subsequente e verificará a sua aceitabilidade. 

 
10.17. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada que mencionará todos 

os licitantes presentes, o desenvolvimento dos trabalhos, e as ocorrências 
que interessarem ao julgamento dos documentos de habilitação e das 
propostas. A ata da reunião será assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e por todos os participantes presentes. 

 
10.18. Para a interrupção dos trabalhos a Comissão convocará os licitantes, por 

amostragem, para rubricarem os documentos de habilitação e/ou propostas 
comerciais que ficarão sob a sua guarda. 

 
10.19. A Comissão e/ou autoridade superior, na forma do disposto no §3º, do art. 

43, da Lei nº 8.666/1993, se reserva o direito de promover qualquer 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório. 

 
10.20. Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de propostas, conforme o 
caso, escoimadas as causas da inabilitação ou desclassificação (art. 48, §3º, 
da Lei nº 8.666/1993). Neste caso, o prazo de validade das propostas, será 
contado a partir da nova data de abertura. 
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10.21. Será considerada mais vantajosa para a Administração, e 
consequentemente, classificada em 1º lugar, a proposta que, satisfazendo 
todas as exigências e condições deste Edital, apresentar o menor preço 
global, observando-se o preço máximo definido nos itens através de 
pesquisa de mercado.  

 
11. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
11.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE, 
classificando-as por ordem crescente de preço.  
 
11.2. Concluída a seleção das propostas, a Comissão de Licitação procederá à 
classificação em ordem crescente de valor, considerando os preços ofertados, devendo ser 
escolhida como vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
11.3. Em caso de empate de duas ou mais propostas, a classificação final se fará por 
sorteio em sessão pública futura, para a qual todos os Licitantes interessados serão 
convocados por meio de publicação no Jornal Oficial do Município de Ibiporã.  
 
11.4. O sorteio será realizado pela Comissão de Licitação utilizando-se envelope contendo 
os nomes das Licitantes empatadas, sendo considerada vencedora aquela que tiver o 
primeiro nome escrutinado. As demais propostas empatadas serão classificadas na ordem 
subsequente do escrutínio.  
 
11.5. O referido sorteio realizar-se-á independentemente do comparecimento dos 
proponentes, circunstância esta que será devidamente registrada em ata.  
 
11.6. Não serão considerados como fatores de julgamento vantagens que não estejam 
previstas neste Edital.  
 
11.7. Serão desclassificadas as propostas:  
 
11.7.1. Que não atenderem aos requisitos deste Edital;  
 
11.7.2. Cujo preço for manifestamente excessivo ou inexequível (art. 48, II, e art. 44, § 3º, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações);  
 
11.7.3. Que apresentarem preços baseados em outras propostas, inclusive com 
oferecimento de redução dos preços ofertados;  
 
11.7.4. Que apresentarem PREÇO POR LOTE superior aos valores máximos estimados 
neste edital.  
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11.7.5. Que apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu 
entendimento ou não atendam as especificações do presente Edital e seus Anexos.  
 
11.7.6. Consideram-se manifestamente inexequíveis (nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/1993) as propostas cujos preços unitários sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores:  
 

11.7.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor estimado pela Administração; ou; 
11.7.6.2. Valor orçado pela Administração.   

 
11.8. Dos Licitantes classificados cujo valor por lote da proposta seja inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se refere o item 3.3 será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 
da Lei Federal nº 8.666/1993, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o 
valor da correspondente proposta. 
  

12. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 
12.1. O resultado de todas as fases desta licitação será publicado no site 
www.samaeibi.com.br, e publicado no Jornal Oficial do Município e no Diário Oficial do 
Estado do Paraná. 
12.2. Os demais comunicados e/ou contatos da CPL serão efetuados diretamente ao(s) 
representante(s) indicado(s) pela(s) proponente(s), na(s) proposta(s) de preços, e suprirão, 
para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do SAMAE. 
12.3. A não indicação de representante nos termos do item anterior acarretará na aceitação 
dos procedimentos adotados pelo SAMAE e comunicação dos atos pertinentes mediante 
publicação nos meios discriminados no item 12.1. 
 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1.  Dos atos da Administração, praticados nesta licitação, cabem: 

 
13.2. Recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 
 

13.2.1. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
 

13.2.2. Julgamento das propostas; 
 

13.2.3. Anulação ou revogação do processo de Habilitação; 
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13.3. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da pré-qualificação. 

 
13.4.  Interposto o recurso, tal procedimento será comunicado aos demais 

participantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

13.5.  O recurso será dirigido ao SAMAE, através do Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, no prazo cabível contado da intimação do ato ou da 
Ata, conforme previsão nos artigos 109 e 110, da Lei nº 8.666/1993. 

 
13.6. O prazo para interposição de eventuais recursos contra os resultados de 

julgamento de habilitação/inabilitação e classificação/desclassificação será de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a intimação do 
ato ou lavratura da ata de cada fase da licitação, desde que não haja 
desistência por parte do(s) representante(s) da(s) proponente(s) presente(s) à 
reunião em que foi divulgado o resultado de julgamento. 

 
13.7. O(s) recurso(s), por escrito, deverá(ão) ser entregue(s) no SAMAE e 

endereçada à CPL. 
13.8.  O SAMAE, após receber o(s) recurso(s), fará o protocolo do(s) mesmo(s) e 

solicitará à CPL à instrução do(s) processo(s) e, após, notificará o(s) outro(s) 
proponente(s) sobre a interposição. 

13.9. Os representantes das demais proponentes terão 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da notificação feita pela CPL, para apresentação de contra-
razões ao recurso. 

13.10. Transcorrido o prazo para apresentação das contra-razões, o(s) processo(s) 
será(ão) encaminhado(s) à CPL e após a autoridade competente para 
decisão final. 

13.11. A decisão sobre o(s) recurso(s) será divulgada na página do SAMAE - 
www.samaeibi.com.br e ao representante da(s) recorrente(s) indicado(s) na(s) 
proposta(s), através de “fac-símile”,“e-mail” ou comunicação pessoal 
certificada no processo. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 - Após o decurso do prazo recursal, decididos os eventuais recursos, o resultado 
da Licitação será homologada pelo Diretor Presidente do SAMAE, adjudicando o 
objeto desta Licitação à proponente vencedora. 

 
15. DA GARANTIA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 

15.1. Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a Licitante 
vencedora deverá, por ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5% (cinco 
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por cento) do valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

 
15.2. A garantia poderá ser em caução em dinheiro ou seguro garantia ou fiança 
bancária.  

 
15.3. A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do contrato.  

 
15.4. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução 
do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação por 
escrito. 

 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
16.1 - Homologado o resultado da licitação e adjudicado seu objeto, a licitante vencedora 
será convocada pela Comissão Permanente de Licitação para a assinatura do 
instrumento contratual. 

 
16.2 - Caso a adjudicatária não compareça para a retirada da nota de empenho ou para a 
assinatura do contrato no prazo estabelecido, a Comissão Especial de Licitação poderá 
convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
licitação, sem prejuízo da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

 
16.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a homologação, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o ao pagamento 
da multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e acarretar-lhe-á a suspensão do 
direito de licitar no município pelo prazo de até 2 (dois) anos nos termos da Lei 
8.666/1993. 

 
16.4 Deverão ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato, sob pena de 
desclassificação, as licenças pertinentes expedidas à CONTRATADA para o Lote 01, 
descritas abaixo: 

 
16.4.1. Licença Ambiental para a coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos, expedida por órgão 
ambiental competente. 
16.4.2. Licença Ambiental para operação da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos, expedida por órgão ambiental competente. 
16.4.3. Licença Ambiental para operação da unidade de compostagem 
de resíduos, expedida por órgão ambiental competente. 
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16.4.4.  Licença Ambiental de barracão de triagem de resíduos sólidos 
urbanos não perigosos, expedida por órgão ambiental competente. 
16.4.5. Licença Ambiental de operação de aterro para disposição final de 
rejeitos proveniente da triagem de resíduos recicláveis e da 
compostagem dos resíduos orgânicos, expedida por órgão ambiental 
competente. 

 
16.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela 
Licitante vencedora que tenham servido de base à licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independente de transcrição.  

 
16.6. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá imediatamente providenciar 
as ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal necessários à execução dos 
serviços, conforme definido no Projeto Básico. 

 

17. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 
17.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitando-se a 60 (sessenta) 
meses, desde que permaneçam vantajosas as condições para o SAMAE, atestadas 
expressamente pelo setor competente, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993. 

 

18. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
18.1. Serão incorporadas ao contrato, mediante termos aditivos, quaisquer 
modificações que venham a ser necessárias, nos seguintes casos: 

 
18.2. Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 
18.3. Quando necessária à modificação do valor contratual, em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato. 

 

19. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 
19.1. Vigorarão para todo o período do contrato, os preços ofertados pela vencedora da 
licitação, decorrentes da proposta pelos serviços previstos e objeto da licitação e 
declinados no competente contrato. 
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19.2. Os valores não oriundos de dissídio coletivo serão reajustados anualmente pelo 
IPCA ou, em caso de sua extinção, por índice que o substitua, ficando sua aplicação 
suspensa por um ano, salvo disciplinamento diverso e cogente oriundo da Lei Federal.  

 
19.3. Para fazer jus ao reajustamento apontado no item anterior, a contratada deverá 
efetuar solicitação mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do 
SAMAE, devendo ser entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  

 
19.4. Na concessão de reajustamento, este será calculado com base no índice 
apurado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), abrangendo o período compreendido entre a data limite 
para apresentação da proposta e o mês correspondente ao do implemento da anuidade. 

 
19.5. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato originado desta licitação, 
em face dos aumentos de custos que não possam, por vedação legal, serem refletidos 
através do reajuste disciplinado no item 19.2, a CONTRATADA deverá efetuar solicitação 
mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do SAMAE, devidamente 
instruído com a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, devendo ser 
entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  

 
19.6. Os valores resultantes de dissídio coletivo estarão sujeitos a reequilíbrio, desde 
que haja alteração no piso da categoria e sua incidência seja comprovada, sendo no 
mesmo percentual concedido a título de dissídio, acordo ou convenção coletiva, ou 
estabelecido pelo Governo Federal.  

 
19.7. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação.  

 

20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
20.1. A execução de serviços de coleta porta a porta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos, de responsabilidade da contratada, nas áreas urbana e rural, 
contempla as seguintes atividades específicas: 

 
20.1.1. Realização da coleta porta a porta de resíduos domiciliares segregados 

em orgânicos, rejeitos e recicláveis, bem como transporte às áreas 
adequadas ao tratamento, segregação ou destinação final, conforme a 
tipologia correspondente; 

 
 

20.1.2. Realização do tratamento dos resíduos orgânicos através do processo de 
compostagem, realizada em local devidamente licenciado por órgão 
ambiental competente; 
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20.1.3. Operação do serviço de segregação dos resíduos recicláveis através do 
processo de esteira e equipamentos, em local devidamente licenciado por 
órgão ambiental competente;  

 
20.1.4. Manutenção de Programa para Coleta Diferenciada de Resíduos 

Domiciliares no Município de Ibiporã-Pr., contemplando o desenvolvimento 
de campanha pública; capacitação de agentes multiplicadores; e 
orientação à população acerca da necessidade de segregação na fonte e 
acondicionamento adequado dos resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis, 
necessários à coleta diferenciada, com custos devidamente comprovados 
por nota fiscal. 

 

20.1.5. O valor anual para a manutenção do Programa de Coleta Diferenciada e 
Educação Ambiental será de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 
compreendendo o período de 12 (doze meses), para execução das ações 
propostas pelo SAMAE ou Contratada, após a aprovação do SAMAE. 

 

20.1.6. Distribuição semanal à população do Município, de 32.500 (trinta e dois 
mil e quinhentas) embalagens na cor verde para disposição de resíduos 
recicláveis com capacidade de 100 (cem) litros;  

 
20.1.7. Distribuição semanal à população do Município, de 45.500 (quarenta e 

cinco mil e quinhentos) embalagens na cor cinza para disposição de 
resíduos rejeitos com capacidade de 20 (vinte) litros;  

 
20.2. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 
20.2.1. Os serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e 

destinação final adequada de resíduos sólidos domiciliares, deverão ser 
realizados na área do município ou na área conurbada (Região 
Metropolitana de Londrina), conforme dispõe o art. 9°da Lei Estadual n° 
2.493/99.  

20.2.2. Atender às normas aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), e respeitadas às demais normas 
legais vigentes, na execução dos serviços de coleta, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos domiciliares. 

20.2.3. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução dos serviços; 

20.2.4. Todos os procedimentos de coleta deverão ser gerenciados pela 
Contratada, através de softwares específicos de monitoramento de frota, 
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incluindo o veículo disponibiliado ao supervisor dos serviços contratados, 
via GPS, que deverão ser disponibilizados pela Contratada, para consulta 
do SAMAE por meio da Internet. 

20.2.5. Todos os caminhões que realizam a coleta de resíduos sólidos no 
Município deverão ser pesados em local a ser definido pelo SAMAE, 
depois de terminada a coleta do caminhão, antes da descarga na área de 
destinação final específica, conforme estabelecido no Projeto Básico. 

20.2.6. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado 
pelo SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas; 

 

20.2.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho 
em que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços 
ou em conexão com eles; 

 

20.2.8. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos 
seus empregados; 

 

20.2.9. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos 
seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

20.2.10. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante 
a execução do contrato todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas neste processo; 

 

20.2.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE 
ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, 
quando da execução dos serviços; 

 
 
 
 
 

20.2.12. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

 
20.2.13. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer 

outra fonte de informação sobre o presente Contrato; 
 

20.2.14. Os veículos deverão, além das placas regulamentares, conterem 
as indicações necessárias ao reconhecimento da executora, o telefone 
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para reclamações e a identificação do tipo de coleta que realiza, bem 
como a identificação de que estão “a serviço do SAMAE”; 

 
20.2.15. Os uniformes dos empregados da Contratada também deverão 

trazer a estampa com a identificação “a serviço do SAMAE”;  
 

20.2.16. Operar o sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos, independente e sem vínculos com o SAMAE, 
executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em número 
suficiente, devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; 

 
20.2.17. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de 
serviço executado, crachá de identificação, por ela subscrito, onde 
constará explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado 
e seu numero de registro na empresa; 

 
20.2.18. Promover a imediata substituição de seus empregados, em 

decorrência de férias, faltas ou afastamento por outros de igual 
habilitação, como também qualquer elemento cuja permanência seja 
considerada inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer 
ônus ao SAMAE; 

 
20.2.19. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de 

seus empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

 
20.2.20. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes 

durante a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos 
pessoais e materiais em bens do SAMAE ou de terceiros, exceto os 
acidentes de trânsito de pequena monta; 

 
20.2.21. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 

constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 

 
20.2.22. Manter sistema de rondas, diariamente para fiscalização das 

atividades de seus empregados e/ou terceiros, bem como um supervisor 
geral com poder de decisão, facilitando de todas as formas o trabalho de 
fiscalização pelo SAMAE; 
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20.2.23. Não permitir aos seus empregados, catação ou triagem de 
resíduos, ingestão de bebidas alcoólicas em serviço e pedidos de 
gratificação ou donativos de qualquer espécie para a comunidade; 

 
20.2.24. Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as 

viagens se completem e não ocorra abandono sistemático de recipientes 
sem serem coletados ou que venham a cair durante o trajeto; 

 
20.2.25. A equipe de coleta (motoristas e coletadores) deverá utilizar 

uniformes completos e padronizados, sendo que os coletadores deverão 
ser equipados com luvas durante a coleta e capas adequadas para 
proteção em dias de chuva, além de outro eventual equipamento de 
segurança adequado, tal como, colete refletivo, boné e calçado, EPI´s 
estes devidamente certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Caso a condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas 
de seguranças necessárias para o desempenho da atividade, caso a caso; 

 
20.2.26. Adequar o plano técnico toda vez que se fizer necessário, 

mediante a prévia anuência do SAMAE; 
 

20.2.27. A CONTRATADA deverá disponibilizar caçambas, em número 
mínimo de 05 (cinco), em pontos da cidade definidos pelo SAMAE; 

 
20.2.28. A contratada deverá destinar os rejeitos provenientes da triagem 

de recicláveis e compostagem de orgânicos em área devidamente 
licenciada pela contratadada perante o órgão ambiental competente; 
referidos resíduos não poderão ser destinados ao aterro sanitário de 
Ibiporã; 

 
20.2.29. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações 

diárias e pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no 
primeiro dia útil subsequente a execução do objeto; 

 
20.2.30. A logística de execução dos serviços deverá ser aprovada 

previamente pela Administração do SAMAE; 
 

20.2.31. A periodicidade das coletas não poderá ser suprimida, em número 
de vezes por semana, definida no Roteiro de Coleta constante no Anexo 
IX, constituindo em parte integrante do Contrato; 

 
20.2.32. Disponibilizar gratuitamente as embalagens plásticas destinadas à 

separação dos resíduos segregados em recicláveis e rejeitos, em 
quantidade definida no Projeto Básico. A entrega será realizada pela 
contratada e a sua definição caberá ao SAMAE;  
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20.2.33. Manter controle estatístico dos dados referentes ao volume de 

material coletado, tipologia e resultados alcançados com o Plano Municipal 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Ibiporã/Pr.; 

 
20.2.34. Encaminhar mensalmente relatório das atividades 

desempenhadas através do Programa de Coleta Diferenciada de 
Resíduos Domiciliares, contemplando as ações de campanha pública, com 
custos devidamente comprovados, por meio de notas fiscais. 

 
20.2.35.  As ações de educação ambiental serão previamente propostas 

pela Contratada ou pelo SAMAE, mas deverão ser previamente aprovadas 
pelo SAMAE. 

 
20.3. A execução dos serviços de operação de aterro sanitário do Município de Ibiporã 

específico para disposição dos resíduos relativos à coleta de rejeitos contempla 
as seguintes atividades específicas: 
 
20.3.1. Realizar cobertura diária dos resíduos depositados no aterro por meio de 

trator de esteira ou escavadeira hidráulica, com camadas de solo ou outro 
material apropriado, reutilizável ou não, que deverão ser transportados por 
caminhão caçamba; 

20.3.2. Realizar a manutenção e reparo dos drenos de chorume e de gases; 
20.3.3. Realizar a manutenção e reparo do reservatório de chorume; 
20.3.4. Realizar a manutenção e reparo da bomba elétrica de recalque do 

chorume; 
20.3.5. Realizar a manutenção e reparo da iluminação elétrica da trincheira; 
20.3.6. Realizar a manutenção e reparo da geomebrana da trincheira; 
20.3.7. Realizar a manutenção do caminho de acesso à trincheira; 
20.3.8. Realizar a roçagem de entorno da trincheira conforme área definida no 

Anexo IX; 
20.3.9. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

relacionada à execução dos serviços; 

20.3.10. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor 
designado pelo SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas; 

20.3.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes 
de trabalho em que forem vítimas seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles; 

20.3.12. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos 
seus empregados; 
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20.3.13. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias 
dos seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

20.3.14. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante 
a execução do contrato todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas neste processo; 

 

20.3.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE 
ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, 
quando da execução dos serviços; 

 

20.3.16. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

20.3.17. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer 
outra fonte de informação sobre o presente Contrato; 

20.3.18. Operar o aterro sanitário, independente e sem vínculos com o 
SAMAE, executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em 
número suficiente, devidamente treinado e habilitado, com registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 
20.3.19. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de 
serviço executado, crachá de identificação, por ela subscrito, onde 
constará explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado 
e seu numero de registro na empresa; 

 
20.3.20. Promover a imediata substituição de seus empregados, em 

decorrência de férias, faltas ou afastamento por outros de igual 
habilitação, como também qualquer elemento cuja permanência seja 
considerada inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer 
ônus ao SAMAE; 

 
20.3.21. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de 

seus empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

20.3.22. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes 
durante a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos 
pessoais e materiais em bens do SAMAE ou de terceiros; 
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20.3.23. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 
constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 

20.3.24. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações 
diárias e pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no 
primeiro dia útil subsequente a execução do objeto; 
 

20.4. Na hipótese do fornecimento do objeto da licitação executado apresentar 
irregularidades, não corresponder às especificações do Contrato de Prestação 
de Serviços ou estar fora dos padrões determinados, deverá ser reparado, as 
expensas, no total ou em parte, pela empresa Contratada no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação para reparação dos serviços 
prestados. 

 
20.5.  O recebimento do objeto será realizado em 2 (duas) etapas, como estabelecido 

no art. 73, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/1993: 
 

20.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
serviço com a especificação; 

 
20.5.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que 
comprove adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
20.6.  O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, através da 

apresentação do Diário de Serviços, consistindo na comparação do 
desempenho das atividades com as especificações exigidas em Edital, e 
completar-se-á após a confirmação do servidor ou comissão encarregada da 
fiscalização do Contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal.  

 

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
21.1. O pagamento será efetuado mensalmente no 10º (décimo) dia do mês 
subsequente à prestação dos serviços, através de depósito ou boleto bancário, por 
intermédio do setor financeiro do SAMAE.  

 
21.2. A CONTRADA deverá apresentar a nota fiscal até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente à prestação de serviços, para a emissão da nota de empenho, 
informando no corpo da nota os dados bancários para depósito, ou boleto em anexo; 
que será atestada através de Termo de Recebimento dos Serviços Executados 
emitido pelo Diretor de Limpeza Pública, para posterior liquidação através do Setor de 
Compras e a Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do SAMAE. 
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21.3. O pagamento mensal ficará condicionado à apresentação e entrega, quando da 
apresentação da nota fiscal, dos seguintes documentos, em fotocópia acompanhada 
do original, para conferência e autenticação pela CONTRATANTE: comprovantes de 
pagamentos de salários e consectários, demais vantagens, encargos previdenciários e 
fundiários de todos os trabalhadores contratados pela CONTRATADA para execução 
dos serviços constantes no objeto, cuja aprovação deverá ser manifestada, por 
escrito, pelo Diretor Administrativo do SAMAE, ou, na sua ausência, pelo Diretor 
Presidente, após regular e habitual inspeção dos documentos apresentados. 

 
21.4. Sobre os valores referentes aos serviços prestados, objeto do presente 
processo, serão retidos na fonte, pelo SAMAE, o percentual dos tributos/ contribuições 
federais e municipais, quando for o caso, por força das normas expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal, cabendo à Contratada destacar o percentual devido, 
quando da emissão das Notas Fiscais/Faturas. 

 
21.5. A CONTRATADA deverá apresentar, acompanhando todas as notas fiscais, as 
provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), Fazenda Pública 
Municipal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a 
ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a 
contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de 
regularidade havida na fase de habilitação. 

 
21.6. O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito uma vez 
satisfeitas às condições estabelecidas neste instrumento, utilizando-se como fator 
redutor pela não execução, ou execução parcial, a Planilha de Custos e Formação de 
Preços apresentada na assinatura do contrato. 

 

21.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento oriundos do SAMAE, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista 
para o pagamento até a sua efetivação, tendo como base a taxa percentual anual de 
6%, ou outro índice que venha a substituí-la, calculados pro rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
 

EM = Encargos Moratórios; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 
        365 
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 i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 

22. DAS PENALIDADES 

 
22.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Licitante ou a contratada 
se sujeitará, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas, nas hipóteses previstas em Lei, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Municipal de Ibiporã, de acordo com o 
art. 87 da Lei Federal n º 8.666/1993.  

 
22.2. O Licitante se sujeitará, ainda, à sanção de declaração de inidoneidade, que 
poderá ser cumulada com aplicação de multa, sem prejuízo da rescisão contratual.  

 
22.3. A adjudicatária arcará com a multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total da contratação, quando:  

 
22.3.1. Desistir do objeto contratado, recusando-se a assinar o contrato de 
prestação de serviço;  

 
22.3.2. Rescindir, sem justificativa, o contrato de prestação de serviço objeto da 
presente licitação.  

 
22.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das 
notas fiscais / faturas, da caução contratual ou cobrada judicial ou extrajudicialmente, 
a critério da Administração.  

 
22.5. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

 
22.6. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 
sanção no Jornal do Município de Ibiporã.  

 
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 
no Cadastro do SAMAE.  

 
22.9. Poderá ser aplicada multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato quando a Contratada:  

 
22.9.1. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;  

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

 
22.9.3. Desatender às determinações da fiscalização ;  
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22.9.4. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 
municipais;  

 
22.9.5. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou 
dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação da contratada em reparar os danos causados. 
22.9.6. Descumprir as obrigações contratuais assumidas.  

 
22.10. As multas previstas no item 22.9. poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, 
sempre que se repetir o motivo.  

 
22.11. Além das multas indenizatórias previstas nos itens 22.3. e 22.9., o não 
cumprimento das obrigações sujeitará a contratada para à aplicação da pena de 
advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, 
serão aplicadas para a Contratada para o Lote 01 as penalidades pecuniárias a 
seguir, calculadas com base no preço da tonelada estimada (PT) em vigor no contrato, 
que será calculada dividindo-se o valor global líquido do contrato pela quantidade de 
toneladas de resíduos coletadas estimadas no contrato (1.200 toneladas), conforme 
definido no Anexo II (Projeto Básico) deste Edital, por:  

 
22.11.1. Por deixar de coletar resíduos corretamente dispostos para 

recolhimento, comprovadamente colocados antes da passagem do 
veículo coletor. Multa de 0,50 a 5 vezes o PT, por economia não 
coletada;  

 
22.11.2. Por não executar corretamente o roteiro aprovado pelo SAMAE 

dentro do setor de coleta. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por roteiro 
não executado corretamente;  

 
22.11.3. Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste 

projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por roteiro;  
 

22.11.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados neste 
projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por hora de atraso, por 
roteiro;  

 
22.11.5. Por não executar integralmente o roteiro de coleta previsto para 

um determinado turno de trabalho. Multa de 10 a 100 vezes o PT, 
por ocorrência;  

 
22.11.6. Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o 

especificado neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
equipamento, por dia de utilização.  
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22.11.7. Por transitar com os veículos coletores em velocidade 
incompatível com a boa execução do serviço (20k/h). Multa de 0,50 
a 5 vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.8. Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou 

detritos dos resíduos coletados. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.9. Por não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo 

intrajornada) a seus funcionários conforme estabelecido na CLT, ou 
por permitir que os Coletores permaneçam nos setores de coleta 
enquanto o veículo coletor for efetuar a descarga. Multa de 0,5 a 5 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.10. Por não atender às orientações dos funcionários do SAMAE nos 

procedimentos de descarga de resíduos. Multa de 2 a 20 vezes o 
PT, por ocorrência;  

 
22.11.11. Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for 

determinado pelo SAMAE. Multa de 10 a 100 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.12. Por amontoar resíduos de diversas economias em um único local 

(“bandeiras”) para facilitar o recolhimento, exceto em locais 
autorizados e definidos no projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o 
PT, por ocorrência;  

 
22.11.13. Por transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos 

roteiros com Coletores sendo transportados nos estribos dos 
equipamentos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.14. Por não dispor de operários e motoristas nas quantidades mínimas 

definida neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por 
funcionário, por turno e por dia;  

 
22.11.15. Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em 

execução. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência, por turno e 
por dia;  

 
22.11.16. Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos 

neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por equipamento, 
por dia;  
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22.11.17. Por não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e 
letreiros definidos neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, 
por equipamento, por dia;  

 
22.11.18. Por não dispor os equipamentos com as ferramentas exigidas 

neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por equipamento, 
por dia;  

 
22.11.19. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou 

equipamentos de proteção individual ou, ainda, por permitir o 
trabalho de funcionário que não tenha realizado o treinamento/curso, 
conforme definido neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, 
por funcionário, por dia;  

 
22.11.20. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos 

horários de serviço e sem justificativa. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, 
por veículo, por ocorrência;  

 
22.11.21. Por não atender a solicitação de informações do SAMAE, dentro 

dos prazos estipulados. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por ocorrência;  
 

22.11.22. Por não sanar no prazo estipulado irregularidades identificadas 
pela fiscalização do SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.23. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem 

com respeito para com a população, durante a execução dos 
serviços. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.24. Por permitir que seus funcionários promovam, para 

comercialização ou quaisquer outros fins, a triagem dos resíduos 
coletados. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.25. Por não atender, dentro do prazo estipulado pelo SAMAE, pedido 

de substituição de funcionário. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
funcionário, por dia;  

 
22.11.26. Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em 

qualquer local que não seja o indicado pelo SAMAE. Multa de 10 a 
100 vezes o PT, por ocorrência; 

 
22.11.27. Por não lavar, na frequência mínima definida no projeto básico, 

seus veículos coletores. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por veículo 
não lavado, por dia;  
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22.11.28. Por não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a 

coleta que tenham ficado soltos nas vias públicas por ação de 
catadores ou animais. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.29. Por não manter, durante o horário de serviço da coleta, seus 

supervisores munidos de telefone celular ligado e em 
funcionamento. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por dia;  

 
22.11.30. Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre 

trânsito dos demais veículos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.31. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou 

gratificações nos domicílios atendidos pelo serviço. Multa de 2 a 20 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
22.11.32. Por executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos 

e /ou as equipes de pessoal, outros serviços que não sejam objeto 
do contrato com o SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.33. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os 

definidos neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
22.11.34. Por fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos. Multa de 

100 a 1000 vezes o PT, por ocorrência; 
 

22.11.35. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data 
aprazada na “Ordem de Início dos Serviços” a ser expedida pelo 
SAMAE após a assinatura do contrato. Multa de 100 a 1000 vezes o 
PT, por dia de atraso;  

 
22.11.36. Por executar o serviço com veículo de idade superior ao limite 

estabelecido neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
veículo, por dia;  

 
22.11.37. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) até 

o início da prestação dos serviços. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
dia de atraso;  

 
22.11.38. Não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 a 100 

vezes o PT, por irregularidade;  
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22.11.39. Para a graduação das penalidades previstas no item 18.10. serão 

adotadas as seguintes escalas:  
 

22.12. Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo 
previsto;  

 
22.13. Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor 

mínimo previsto;  
 

22.14. A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o 
valor máximo previsto.  

 
22.15. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação pelo 
SAMAE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se a Licitante, à pena de suspensão temporária para licitar com 
qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município de Ibiporã, 
pelo período de 2 (dois) anos, contados da data de notificação da decisão 
final (art. 81, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993).  

 
22.16. As sanções decorrentes do Processo Administrativo serão publicadas no 

Jornal Oficial do Município, registradas no SAMAE e comunicadas ao 
Município e as entidades profissionais competentes. 

 

23. DA RESCISÃO 

 
23.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das 
hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/1993, mediante motivação, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, quando couber. 
 

 

24. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 
24.1 - Maiores esclarecimentos ou impugnações a este ato convocatório deverão 
ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, a serem 
protocolizados no SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 08:30 as 12:00 e 
das 13:00 às 16:30 horas; ou através do fax (43) 3258-8195, obedecidos os 
seguintes critérios: 

 
24.1.1. Não serão levadas em consideração pela Comissão Permanente 

de Licitação, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativas 
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ao Edital que não tenham sido formuladas até 2 (dois) dias úteis 
antes da data marcada para o recebimento dos envelopes; 

 
24.1.2. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais 

quanto ao Edital, como também pedidos de consultas formuladas 
por e-mail; 

 
24.1.3. Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a 

todos os demais interessados através do site 
www.samaeibi.com.br. 

 
24.2. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando não resultar alteração 
no Edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas. 

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes 
vencedores, farão parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços, 
independentemente da transcrição. 

 
25.2.  Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
25.3. Fica assegurado ao titular do SAMAE o direito de no interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 
25.4. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 
justo, decorrente e fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

 
25.5. Além das disposições deste Edital, as propostas sujeitam-se à Legislação 
vigente. 

 
25.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, e dos princípios 
gerais do Direito. 
 
25.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiporã (PR), com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta 
licitação. 

  
Ibiporã, 01 de junho de 2015. 
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CLAUDIO BUZETI 
Diretor Presidente do SAMAE 



     
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO    

 
 

AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67-C.N.P.J.-78.079.639/0001-00 
 

Fone (043) 3258-8195 – IBIPORÃ – PARANÁ – CEP-86.200-000 
 
 

 

 

CONCORRÊNCIA nº 01/2015 – EDITAL – Página        
                            

    

 

44 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Consoante à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar             

nº 123/2006 e Lei Municipal nº 2.309 de 16 de Outubro de 2009, que realizará processo 

licitatório para atender as necessidades do SAMAE, elaboramos o presente Projeto Básico, 

através do procedimento legal pertinente, para a contratação de empresa especializada na 

execução de serviços de coleta porta a porta, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos, provenientes de pequenos geradores das áreas urbana e rural do Município de 

Ibiporã/Pr e operação do aterro sanitário do Município de Ibiporã/PR. 

Destaca-se ainda, o amparo legal: 

• Lei Federal 6.514/77 – Altera capítulo V do título II da Consolidação das Leis do 

Trabalho relativo à segurança e Medicina do Trabalho e Portaria 3.214/78 que 

aprovou as Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

• Lei Federal 12.305/2010 – Instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

bem como sua regulamentação; 

• Lei, 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais de Saneamento Básico, bem 

como sua regulamentação; 

• Lei Estadual 12.493/99 - Estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do 

Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de 

seus impactos ambientais e adota outras providências; 

• Lei Municipal 1.834/2003 - Atribui ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto - SAMAE atividades relativas à coleta de lixo domiciliar e do respectivo 

aterro sanitário, ampliando sua esfera de atuação definida pela Lei Municipal nº 
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197/68, de 06 de dezembro de 1968, na forma estabelecida nesta Lei e 

determina outras providências. 

• Lei Municipal, 2.384/2010 - Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de 

Saneamento e dá outras providências. 

• Lei Municipal 2.449/2011 - Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de 

Ibiporã e dá outras providências. 

• Resoluções n° 5 e 238 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

• Resoluções CEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente 090/2013, 

094/2014;  

• Portarias do IAP 155/2013, 260/2014. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
  

A Lei Municipal nº 1.834/2003 e 2.449/11 atribuiu ao Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (S.A.M.A.E.) as atividades relativas à coleta do lixo domiciliar. Entretanto, visando à 

adoção, desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias ambientalmente saudáveis como 

forma de minimizar os impactos ambientais, a proteção da saúde pública e da qualidade do 

meio ambiente, são preocupações constantes a redução, reutilização e tratamento de 

resíduos sólidos, bem como destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

Entende-se por resíduo sólido qualquer substância ou objeto, no estado sólido ou 

semissólido, que resultam de atividades de origem urbana, industrial, de serviços de saúde, 

rural, especial ou diferenciada.  

 

As ações do SAMAE estão voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, com 

ampla participação da sociedade, tendo como premissa o desenvolvimento sustentável.  
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Para fins da obtenção de resultado definido em seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, faz-se necessário o gerenciamento integrado dos resíduos que 

compreende a separação e a coleta diferenciada, entendida como a coleta separada de cada 

uma das tipologias de resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis, possibilitando a destinação 

final adequada dos rejeitos, a compostagem dos resíduos orgânicos e a reciclagem. 

 
 Conceituam-se: 
 

I – Resíduos Sólidos Urbanos ou Resíduos Domiciliares: são os resíduos 

domésticos, gerados em habitações, e, em estabelecimentos comerciais, que por sua 

natureza e composição, tenham as mesmas características dos gerados em habitações, 

composto sobretudo por resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos, independente da 

quantidade gerada; 

 

II - Resíduos Orgânicos: são os resíduos constituídos exclusivamente de matéria 

orgânica degradável, passível de compostagem; 

 

III - Resíduos Recicláveis: são os resíduos constituídos no todo ou em partes de 

materiais passíveis de reutilização, reaproveitamento ou reciclagem, tais como papéis, 

plásticos, vidros, metais, isopor, entre outros; 

 

IV – Rejeitos: são os resíduos que não possuem tecnologia disponível para 

reciclagem ou não é constituída exclusivamente de matéria orgânica, restando o tratamento 

e/ou a destinação final adequados; e 

 

V - Destinação final adequada: técnica de destinação ordenada de rejeitos, segundo 

normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, minimizando impactos ambientais adversos.    

 
3. DESCRIÇAO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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Constitui objeto do certame, contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de coleta porta a porta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
provenientes de pequenos geradores da área urbana e rural do município de Ibiporã e 
operação do aterro sanitário do Município de Ibiporã/PR, descrito de forma detalhada em 
características e quantidades, na Planilha de Custos e Formação de Preços constante 
no Anexo II. 

 
 O objeto deste certame será julgado por menor preço por lote, e o regime será de 

empreitada global. 
 
4. INFORMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

 As despesas com a execução dos serviços serão custeadas com recursos próprios do 
SAMAE, através da dotação orçamentária: 

 
DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

910 – 3.3.90.39 
920 – 3.3.90.39 

01.004.17.512.0016-2.112 
01.004.17.512.0016-2.112 

00076 - Recursos Ordinários (Livres) 
00511 – Taxas - Prestação de Serviços 

 
5. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

O critério de avaliação será o de menor preço POR LOTE, considerando que o 
serviço deverá atender integralmente a todas as exigências do presente Edital e seus 
Anexos. 
  
6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Trata o presente procedimento de licitação para a contratação de serviços de grande 
vulto, de natureza contínua e essencial à comunidade, para tanto, a empresa contratada 
deverá elaborar Plano de Trabalho, contendo a metodologia de execução que pretende 
implantar para atendimento dos itens dos serviços previstos em edital, considerando que 
Contratada deverá considerar as seguintes abrangências: 
 

Para o lote 01: 

6.1.1. Coleta porta a porta de Resíduo Domiciliar e Comercial de pequenos geradores 

em todos os bairros do município, obedecendo rigorosamente os itinerários 

aprovados pelo SAMAE, constante no Roteiro de Coleta, Anexo IX; 

6.1.2. Coleta porta a porta de Resíduos Sólidos Segregados, pelos munícipes, 

compreendendo: Orgânico, Rejeito e Reciclável; 
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6.1.3. A coleta deverá ser realizada de segunda a sábado, conforme roteiro do Anexo 

IX. 

6.1.4. Fornecimento direto à população de sacos plásticos para o acondicionamento 

dos resíduos sólidos urbanos: resíduos recicláveis – cor verde com capacidade 

para 100 litros (32.500 embalagens semanais) e rejeitos - cor cinza com 

capacidade para 20 litros (45.500 embalagens semanais); 

6.1.5. Os resíduos orgânicos serão acondicionados para coleta em embalagens 

plásticas de qualquer cor, exceto as cores cinza e verde, disponibilizadas pelos 

próprios usuários dos serviços; 

6.1.7. Transporte dos Resíduos Orgânicos e Recicláveis até Central de Tratamento da 

Contratada, devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

6.1.8. Transporte dos Rejeitos até o Aterro Sanitário do Município. 

6.1.9.  Tratamento dos Resíduos Orgânicos através do processo de compostagem, em 

área da Contratada devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

6.1.10. Operação de segregação dos Resíduos Recicláveis através do processo de 

esteira e equipamentos, em área da contratada devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente; 

6.1.11. Manutenção do Programa para Coleta Diferenciada de resíduos Domiciliares no 

Município de Ibiporã/Pr, por meio de ações de educação ambiental, propostas 

pelo SAMAE ou Contratada, que serão implantadas após aprovação do SAMAE, 

com a devida comprovação dos custos por meio de notas fiscais. 

6.1.12. O valor anual para a manutenção do Programa de Coleta Diferenciada e 

Educação Ambiental será de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 

compreendendo o período de 12 (doze meses), para execução das ações 

propostas pelo SAMAE ou Contratada, após a aprovação do SAMAE.  

6.2. A Contratada deverá apresentar o dimensionamento quantitativo da mão de obra 

operacional por categoria, com descrição das principais funções, descritos em seu Plano de 

Trabalho para a caracterização do sistema de trabalho e forma. 
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6.3. O Plano de trabalho deverá contemplar a apresentação do Plano de Segurança e 

Medicina do Trabalho, para as atividades objeto da presente licitação, em atendimento às 

normas vigentes. 

6.4. A coleta e o transporte de resíduos domiciliares serão realizados com a utilização de 

caminhões dotados de equipamentos coletores e compactadores de resíduos, com capacidade 

mínima de 19 m³ de resíduos compactados. Estes equipamentos deverão ser estanques e ter 

compartimento para armazenamento dos líquidos gerados pela compactação. A quantidade 

mínima de 04 caminhões com ano de fabricação de no máximo 2010. 

6.5. Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos 

circuitos em marcha reduzida (velocidade máxima de 20k por hora durante a coleta) com sinais 

luminosos e sonoros compatíveis com a segurança, realizando paradas, sempre que 

necessário, no sentido de evitar correrias que geram descuidos com a qualidade do serviço e 

com a segurança da equipe e de terceiros. 

6.6. A contratada deverá implantar plano de manutenção dos equipamentos, que comprove que 

a mesma toma as medidas necessárias para a conservação preventiva e corretiva dos mesmos, 

evitando ao máximo, tempo de parada durante o processo. 

6.7. As frequências e turnos de coleta serão determinados por setores, de forma a aperfeiçoar a 

utilização dos equipamentos coletores, constantes do Roteiro de Coleta definido no Anexo IX. 

6.8. A coleta domiciliar deverá ser executada porta a porta em todas as vias públicas oficiais do 

município em condições de tráfego para os caminhões coletores compactadores, abertas a 

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

6.9. Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para 

não danifica-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. Sendo expressamente 

proibida a coleta na modalidade de “bandeiras”, ou seja, ”montinhos de sacos de lixo nas 

esquinas”, exceto em local autorizado e definido neste projeto básico. 

6.10. Os caminhões coletores deverão ser carregados de maneira que o lixo não possa 

transbordar para a via pública. 

6.11. As equipes para a execução da coleta de lixo domiciliar serão constituídas de no mínimo, 

01 (um) motorista e 02 (dois) coletores para cada veículo;  

6.11.1 – Os caminhões coletores de resíduos deverão ser lavados diariamente; 
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6.12. Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, ajudantes, funcionário e demais 

operários necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta todos os 

encargos trabalhistas, seguros, uniformes, EPI´s e demais exigências legais. 

6.13. A quantidade média mensal estimada de resíduos domiciliares coletados, segundo 

relatório de coleta do ano de 2014, é de 1.200 toneladas, compreendendo 110 toneladas 

estimadas de resíduos rejeitos (9,17%), 250 toneladas estimadas de resíduos recicláveis 

(20,83%) e 840 toneladas estimadas de resíduos orgânicos (70%). 1 

6.14. Na planilha de formação de custos deve-se computar a dedução dos resíduos 

recicláveis coletados e encaminhados para a triagem. O cálculo deverá considerar a média 

estimada mensal de 250 toneladas, com base em dados do ano de 2014, aplicando-se o 

desconto de 30%, referente à perda devida à mistura de resíduos orgânicos e rejeitos ao 

material reciclável, resultando em 175 toneladas do produto de material reciclável triado. 

6.15. O valor da tonelada de material reciclável foi avaliada conforme pesquisa do preço 

médio regional estimado de R$ 350,00 a tonelada, considerando a variedade de materiais e 

a variação de preços que sofrem durante o período de 12 meses. 

6.16. A composição de resíduos domiciliares não compreenderá para efeito de remoção, 

terra, entulho de obras públicas e/ou privadas, resíduos perigosos e resíduos de 

estabelecimentos industriais, devendo, neste caso, a coleta, transporte e destinação final 

desses resíduos serem de responsabilidade de cada gerador. 

6.17. Todos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte para ferramentas (pás 

e vassouras), que constituem equipamentos obrigatórios, para que os resíduos porventura 

derramados durante a coleta sejam varridos e recolhidos; além de sistema de captação de 

chorume entre o compartimento de carga e a tampa traseira, com capacidade suficiente para 

não haver o derramamento de líquidos nas vias públicas. 

6.18. A equipe de coleta (motoristas e coletores) deverá utilizar uniformes completos e 

padronizados, sendo que os coletadores deverão ser equipados com luvas durante a coleta e 

capas adequadas para proteção em dias de chuva, além de outro eventual equipamento de 

segurança adequado, tal como, colete refletivo, boné e calçado, EPI´s estes devidamente 

                                                 
1 Para facilitar a formulação de propostas pelas empresas interessadas, as quantidades de resíduos sólidos estimadas no 

relatório foram ‘arredondadas’ um pouco acima das quantidades médias mensais.  
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certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a condição de serviço exija, 

deverão ser adotadas todas as medidas de seguranças necessárias para o desempenho da 

atividade, caso a caso. 

6.19. Deverão ser excluídos de a coleta domiciliar e comercial os seguintes tipos de 

resíduos: 

6.19.1. Animais mortos de pequeno e grande porte; 

6.19.2. Entulho de construção e ferro; 

6.19.3. Resíduos líquidos de qualquer natureza; 

6.19.4. Resíduos provenientes de estabelecimentos industriais; 

6.19.5. Resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde de 

características infectantes e perfuro cortantes; 

6.19.6. Resíduos provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas), a terra, o 

entulho de obras públicas ou particulares; 

6.19.7. Podas de galhos de árvores ou arbustos; 

6.19.8. Grandes geradores definidos pelo Município. 

6.20.  A execução de serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, 
de responsabilidade da contratada, nas áreas urbana e rural, contempla as 
seguintes atividades específicas: 
 

6.20.1. Realização da coleta de resíduos domiciliares porta a porta segregados em 
orgânicos, rejeitos e recicláveis, bem como transporte às áreas adequadas ao 
tratamento, segregação ou destinação final, conforme a tipologia correspondente; 

6.20.2. Realização do tratamento dos resíduos orgânicos através do processo de 
compostagem, realizada em local devidamente licenciado por órgão ambiental 
competente; 

6.20.3. Operação do serviço de segregação dos resíduos recicláveis através do 
processo de esteira e equipamentos, em local devidamente licenciado por órgão 
ambiental competente;  

6.20.4. Manutenção de Programa para Coleta Diferenciada de Resíduos Domiciliares 
no Município de Ibiporã-Pr., contemplando o desenvolvimento de campanha 
pública; capacitação de agentes multiplicadores; e orientação à população acerca 
da necessidade de segregação na fonte e acondicionamento adequado dos 
resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis, necessários à coleta diferenciada. 
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6.20.5. Distribuição semanal à população do Município, de 32.500 (trinta e duas mil e 
quinhentas) embalagens na cor verde para disposição de resíduos recicláveis 
com capacidade de 100 (cem) litros;  

 
6.20.6. Distribuição semanal à população do Município, de 45.500 (quarenta e cinco mil 

e quinhentas) embalagens na cor cinza para disposição de resíduos rejeitos 
com capacidade de 20 (vinte) litros;  

 
6.21. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 
 

6.21.1. Os serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e 
destinação final adequada de resíduos sólidos domiciliares, deverão ser 
realizados na área do município ou na área conurbada (Região 
Metropolitana de Londrina), conforme dispõe o art. 9°da Lei Estadual n° 
2.493/99. 

6.21.2. Atender as normas aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), e respeitadas às demais normas legais 
vigentes na prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos domiciliares.  

6.21.3. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução dos serviços; 

6.21.4. Todos os procedimentos de coleta deverão ser gerenciados pela 
Contratada, através de softwares específicos de monitoramento de frota, 
incluindo o veículo disponibiliado ao supervisor dos serviços contratados, via 
GPS, que deverão ser disponibilizados pela Contratada, para consulta do 
SAMAE por meio da Internet. 

6.21.5. Todos os caminhões que realizam a coleta de resíduos sólidos no 
Município deverão ser pesados em local a ser definido pelo SAMAE, depois 
de terminada a coleta pelo caminhão, antes da descarga na área de 
destinação final específica, conforme estabelecido no Projeto Básico. 

6.21.6. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado 
pelo SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas; 

6.21.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em 
que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles; 

 

6.21.8. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos 
seus empregados; 
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6.21.9. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos 
seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições 
ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
contratados uma vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

6.21.10. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a 
execução do contrato todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas neste processo; 

 

6.21.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da 
execução dos serviços; 

 
 
 
 

6.21.12. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

 
6.21.13. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer outra 

fonte de informação sobre o presente Contrato; 
 

6.21.14. Os veículos deverão, além das placas regulamentares, conterem as 
indicações necessárias ao reconhecimento da executora, o telefone para 
reclamações e a identificação do tipo de coleta que realiza, bem como a 
identificação de que estão “a serviço do SAMAE”; 

 
6.21.15. Os uniformes dos empregados da Contratada também deverão trazer a 

estampa com a identificação “a serviço do SAMAE”;  
6.21.16. Operar o sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos, independente e sem vínculos com o SAMAE, executando 
o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em número suficiente, 
devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; 

6.21.17. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e equipamentos de 
proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de serviço executado, 
crachá de identificação, por ela subscrito, onde constará explicitamente, 
além de sua razão social, o nome do empregado e seu numero de registro 
na empresa; 

6.21.18. Promover a imediata substituição de seus empregados, em decorrência 
de férias, faltas ou afastamento por outros de igual habilitação, como 
também qualquer elemento cuja permanência seja considerada 
inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer ônus ao 
SAMAE; 
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6.21.19. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus 
empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

6.21.20. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes durante 
a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos pessoais e 
materiais em bens do SAMAE ou de terceiros, exceto os acidentes de 
trânsito de pequena monta; 

6.21.21. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 
constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 

6.21.22. Manter sistema de rondas, diariamente para fiscalização das atividades 
de seus empregados e/ou terceiros, bem como um supervisor geral com 
poder de decisão, facilitando de todas as formas o trabalho de fiscalização 
pelo SAMAE; 

6.21.23. Não permitir aos seus empregados, catação ou triagem de resíduos, 
ingestão de bebidas alcoólicas em serviço e pedidos de gratificação ou 
donativos de qualquer espécie para a comunidade; 

6.21.24. Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se 
completem e não ocorra abandono sistemático de recipientes sem serem 
coletados ou que venham a cair durante o trajeto; 

6.21.25. A equipe de coleta (motoristas e coletadores) deverá utilizar uniformes 
completos e padronizados, sendo que os coletadores deverão ser 
equipados com luvas durante a coleta e capas adequadas para proteção em 
dias de chuva, além de outro eventual equipamento de segurança 
adequado, tal como, colete refletivo, boné e calçado, EPI´s estes 
devidamente certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a 
condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas de 
seguranças necessárias para o desempenho da atividade, caso a caso; 

6.21.26. Adequar o plano técnico toda vez que se fizer necessário, mediante a 
prévia anuência do SAMAE; 

6.21.27. A CONTRATADA deverá disponibilizar caçambas, em número mínimo de 
05 (cinco), em pontos da cidade definidos pelo SAMAE; 

6.21.28. A contratada deverá destinar os rejeitos provenientes da triagem de 
recicláveis e compostagem de orgânicos em área devidamente licenciada 
pela contratadada perante o órgão ambiental competente; referidos resíduos 
não poderão ser destinados ao aterro sanitário de Ibiporã; 

6.21.29. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações diárias e 
pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia útil 
subsequente a execução do objeto; 

6.21.30. A logística de execução dos serviços deverá ser aprovada previamente 
pela Administração do SAMAE; 
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6.21.31.  A periodicidade das coletas não poderá ser suprimida, em número de 
vezes por semana, definida no Roteiro de Coleta constante no Anexo IX, 
constituindo em parte integrante do Contrato; 

6.21.32. Disponibilizar e entregar gratuitamente as embalagens plásticas 
destinadas à separação dos resíduos segregados em recicláveis e rejeitos, 
em quantidade definida neste Projeto Básico. A definição da forma de 
entrega das embalagens cabe ao SAMAE;  

6.21.33. Manter controle estatístico dos dados referentes ao volume de material 
coletado, tipologia e resultados alcançados com o Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Ibiporã/Pr.; 

6.21.34.  Encaminhar mensalmente relatório das atividades desempenhadas 
através do Programa de Coleta Diferenciada de Resíduos Domiciliares, 
contemplando as ações de campanha pública, com custos devidamente 
comprovados, por meio de notas fiscais. 

6.21.35. As ações de educação ambiental serão previamente propostas e 
aprovadas pelo SAMAE.  
 

Para o lote 02: 
 

20.1. A execução dos serviços de operação de aterro sanitário do Município de Ibiporã 
específico para disposição dos resíduos relativos à coleta de rejeitos será 
realizada de segunda a sábado, entre 08h00min e 17h00min, e contempla as 
seguintes atividades específicas: 
 
20.1.1. Realizar cobertura diária dos resíduos depositados no aterro por meio de 

trator de esteira ou escavadeira hidráulica, com camadas de solo ou outro 
material apropriado, reutilizável ou não, que deverão ser transportados por 
caminhão caçamba; 

20.1.2. Realizar a manutenção e reparo dos drenos de chorume e de gases; 
20.1.3. Realizar a manutenção e reparo do reservatório de chorume; 
20.1.4. Realizar a manutenção e reparo da bomba elétrica de recalque do 

chorume; 
20.1.5. Realizar a manutenção e reparo da iluminação elétrica da trincheira; 
20.1.6. Realizar a manutenção e reparo da geomebrana da trincheira; 
20.1.7. Realizar a manutenção do caminho de acesso à trincheira; 
20.1.8. Realizar a roçagem de entorno da trincheira conforme área definida no 

Anexo IX; 
20.1.9. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

relacionada à execução dos serviços; 

20.1.10. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor 
designado pelo SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas; 
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20.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes 
de trabalho em que forem vítimas os seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles; 

20.1.12. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos 
seus empregados; 

 

20.1.13. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias 
dos seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

20.1.14. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante 
a execução do contrato todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas neste processo; 

 

20.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE 
ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, 
quando da execução dos serviços; 

 

20.1.16. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

20.1.17. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer 
outra fonte de informação sobre o presente Contrato; 

20.1.18. Operar o aterro sanitário, independente e sem vínculos com o 
SAMAE, executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em 
número suficiente, devidamente treinado e habilitado, com registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 
20.1.19. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de 
serviço executado, crachá de identificação, por ela subscrito, onde 
constará explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado 
e seu numero de registro na empresa; 

 
20.1.20. Promover a imediata substituição de seus empregados, em 

decorrência de férias, faltas ou afastamento por outros de igual 
habilitação, como também qualquer elemento cuja permanência seja 
considerada inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer 
ônus ao SAMAE; 
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20.1.21. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de 
seus empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

20.1.22. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes 
durante a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos 
pessoais e materiais em bens do SAMAE ou de terceiros; 

20.1.23. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 
constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 

20.1.24. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações 
diárias e pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no 
primeiro dia útil subsequente a execução do objeto; 

 
6.22.  Na hipótese do fornecimento do objeto da licitação executado apresentar 

irregularidades, não corresponder às especificações do Contrato de Prestação de 
Serviços ou estar fora dos padrões determinados, deverá ser reparado, as 
expensas, no total ou em parte, pela empresa Contratada no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas a contar da notificação para reparação dos serviços 
prestados. 

 
6.23. O recebimento do objeto será realizado em 2 (duas) etapas, como estabelecido 

no art. 73, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/1993: 
 

6.23.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
serviço com a especificação; 

 
6.23.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que 
comprove adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
6.24.  O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, através da 

apresentação do Diário de Serviços, consistindo na comparação do desempenho 
das atividades com as especificações exigidas em Edital, e completar-se-á após 
a confirmação do servidor ou comissão encarregada da fiscalização do Contrato, 
o qual será aposto no verso da Nota Fiscal.  

 
 

7. PENALIDADES 
 
7.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Licitante ou a contratada 
se sujeitará, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas, nas hipóteses previstas em Lei, sem prejuízo das demais cominações 
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aplicáveis: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Municipal de Ibiporã, de acordo com o 
art. 87 da Lei Federal n º 8.666/1993.  

 
7.2. O Licitante se sujeitará, ainda, à sanção de declaração de inidoneidade, que 
poderá ser cumulada com aplicação de multa, sem prejuízo da rescisão contratual.  

 
7.3. A adjudicatária arcará com a multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da contratação, quando:  

 
7.3.1. Desistir do objeto contratado, recusando-se a assinar o contrato de 
prestação de serviço;  

 
7.3.2. Rescindir, sem justificativa, o contrato de prestação de serviço objeto 
da presente licitação.  

 
7.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das 
notas fiscais / faturas ou cobrada judicial ou extrajudicialmente, a critério da 
Administração. 
  
7.5. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

 
7.6. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 
sanção no Jornal do Município de Ibiporã.  

 
7.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 
no Cadastro do SAMAE.  

 
7.8. Poderá ser aplicada multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato quando a Contratada:  

 
7.8.1. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;  

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

 
7.8.3. Desatender às determinações da fiscalização ;  

 
7.8.4. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 
municipais;  

 
7.8.5. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, 
venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da 
obrigação da contratada em reparar os danos causados. 
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7.8.6. Descumprir as obrigações contratuais assumidas.  
 

 7.9. As multas previstas no item 7.8. poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, 
sempre que se repetir o motivo.  

 
7.10. Além das multas indenizatórias previstas nos itens 7.3. e 7.8., o não 
cumprimento das obrigações sujeitará a contratada à aplicação da pena de advertência 
por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão 
aplicadas as penalidades pecuniárias a seguir para a Contratada para o Lote 01, 
calculadas com base no preço da tonelada estimada (PT) em vigor no contrato, que 
será calculada dividindo-se o valor global líquido do contrato pela quantidade de 
toneladas de resíduos coletadas estimadas no contrato (1.200 toneladas) conforme 
definido neste Projeto Básico, por:  

 
7.10.1.   Por deixar de coletar resíduos corretamente dispostos para 
recolhimento, comprovadamente colocados antes da passagem do 
veículo coletor. Multa de 0,50 a 5 vezes o PT, por economia não 
coletada;  

 
7.10.2. Por não executar corretamente o roteiro aprovado pelo 
SAMAE dentro do setor de coleta. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por 
roteiro não executado corretamente;  

 
7.10.3. Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste 
projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por roteiro;  

 
7.10.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados 
neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por hora de atraso, 
por roteiro;  

 
7.10.5. Por não executar integralmente o roteiro de coleta previsto para 
um determinado turno de trabalho. Multa de 10 a 100 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.6.  Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o 
especificado neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
equipamento, por dia de utilização.  

 
7.10.7. Por transitar com os veículos coletores em velocidade 
incompatível com a boa execução do serviço. Multa de 0,50 a 5 vezes o 
PT, por ocorrência;  
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7.10.8.  Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos 
ou detritos dos resíduos coletados. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.9. Por não conceder intervalo para descanso e alimentação 
(intervalo intrajornada) a seus funcionários conforme estabelecido na 
CLT, ou por permitir que os Coletores permaneçam nos setores de 
coleta enquanto o veículo coletor for efetuar a descarga. Multa de 0,5 a 5 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.10. Por não atender às orientações dos funcionários do SAMAE 
nos procedimentos de descarga de resíduos. Multa de 2 a 20 vezes o 
PT, por ocorrência;  

 
7.10.11. Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for 
determinado pelo SAMAE. Multa de 10 a 100 vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.12. Por amontoar resíduos de diversas economias em um único 
local para facilitar o recolhimento. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.13. Por transitar com veículos coletores fora dos seus 
respectivos roteiros com Coletores sendo transportados nos estribos dos 
equipamentos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.14. Por não dispor de operários e motoristas nas quantidades 
mínimas definida neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por 
funcionário, por turno e por dia;  

 
7.10.15. Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em 
execução. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência, por turno e por 
dia;  

 
7.10.16. Por não dispor do número mínimo de equipamentos 
definidos neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
equipamento, por dia;  

 
7.10.17. Por não dotar os equipamentos coletores de todos os 
acessórios e letreiros definidos neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 
vezes o PT, por equipamento, por dia;  

 
7.10.18. Por não dispor os equipamentos com as ferramentas 
exigidas neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
equipamento, por dia;  
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7.10.19. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes 
ou equipamentos de proteção individual ou, ainda, por permitir o trabalho 
de funcionário que não tenha realizado o treinamento/curso, conforme 
definido neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
funcionário, por dia;  

 
7.10.20. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora 
dos horários de serviço e sem justificativa. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, 
por veículo, por ocorrência;  

 
7.10.21. Por não atender a solicitação de informações do SAMAE, 
dentro dos prazos estipulados. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.22. Por não sanar no prazo estipulado irregularidades 
identificadas pela fiscalização do SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, 
por ocorrência;  

 
7.10.23. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou 
faltem com respeito para com a população, durante a execução dos 
serviços. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.24. Por permitir que seus funcionários promovam, para 
comercialização ou quaisquer outros fins, a triagem dos resíduos 
coletados. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.25. Por não atender, dentro do prazo estipulado pelo SAMAE, 
pedido de substituição de funcionário. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
funcionário, por dia;  

 
7.10.26. Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em 
qualquer local que não seja o indicado pelo SAMAE. Multa de 10 a 100 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.27. Por não lavar, na frequência mínima definida no projeto 
básico, seus veículos coletores. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por 
veículo não lavado, por dia;  

 
7.10.28. Por não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos 
para a coleta que tenham ficado soltos nas vias públicas por ação de 
catadores ou animais. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  
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7.10.29. Por não manter, durante o horário de serviço da coleta, 
seus supervisores munidos de telefone celular ligado e em 
funcionamento. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por dia;  

 
7.10.30. Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, 
o livre trânsito dos demais veículos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.31. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições 
ou gratificações nos domicílios atendidos pelo serviço. Multa de 2 a 20 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.32. Por executar, durante os horários de coleta, com os 
equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros serviços que não 
sejam objeto do contrato com o SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.33. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não 
sejam os definidos neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
7.10.34. Por fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos. 
Multa de 100 a 1000 vezes o PT, por ocorrência;  

 
7.10.35. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme 
data aprazada na “Ordem de Início dos Serviços” a ser expedida pelo 
SAMAE após a assinatura do contrato. Multa de 100 a 1000 vezes o PT, 
por dia de atraso;  

 
7.10.36. Por executar o serviço com veículo de idade superior ao 
limite estabelecido neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
veículo, por dia;  

 
7.10.37. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) até o início da prestação dos serviços. Multa de 5 a 50 vezes o 
PT, por dia de atraso;  

 
7.10.38. Não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 
a 100 vezes o PT, por irregularidade;  

 
7.11. Para a graduação das penalidades previstas no item 18.10. serão adotadas as 
seguintes escalas:  

 
7.12. Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo previsto;  
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7.13. Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor 
mínimo previsto;  

 
7.14. A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor 
máximo previsto.  

 
7.15. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação pelo SAMAE, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Licitante, 
à pena de suspensão temporária para licitar com qualquer órgão da Administração 
Direta e Indireta do Município de Ibiporã, pelo período de 2 (dois) anos, contados da 
data de notificação da decisão final (art. 81, parágrafo único, da Lei Federal nº 
8.666/1993).  

 
7.16. As sanções decorrentes do Processo Administrativo serão publicadas no Jornal 
Oficial do Município, registradas no SAMAE e comunicadas ao Município e as entidades 
profissionais competentes. 
 

8. DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, 
desde que permaneçam vantajosas as condições para o SAMAE, atestadas expressamente 
pelo setor competente, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993. 
 
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
9.1. O SAMAE deverá exercer a fiscalização do aceite do serviço por servidor determinado 
pela Diretoria de Limpeza Pública, atentando-se às condições de qualidade do serviço, 
quantidades e demais condições estabelecidas neste Edital. 
 

9.1.1. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução dos serviços; 

 

9.1.2. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pelo 
SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

 

9.1.3. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em 
que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles; 
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9.1.4. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus 
empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou 
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados 
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com o SAMAE; 

 

9.1.5. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a execução 
do contrato todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas neste 
processo; 

 

9.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da 
execução dos serviços; 

 
 
 
 
 

9.1.7. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por 
seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condição 
de empregadora, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual 
condenação; 

 
9.1.8. Adequar o plano técnico toda vez que se fizer necessário, mediante a prévia 

anuência do SAMAE. 
 
10. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

Não obstante a empresa vencedora seja a única e exclusiva responsável pela 
execução do serviço, ao SAMAE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja 
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 
execução, diretamente ou por prepostos designados, a fim de garantir a qualidade do serviço 
prestado. 
 
 
 

CLAUDIO BUZETI 
Diretor Presidente do SAMAE 
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2015 
 

LOTE: 1  

Item Nome do serviço Quant. Unid. 
Preço máximo 
Líquido Unitário 

R$ 

Preço máximo total 
líquido R$ 

1 

Serviços de coleta porta a porta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos (orgânicos, recicláveis e rejeitos), 
provenientes das áreas urbana e rural do Município de Ibiporã/Pr, 
compreendendo: 
- Coleta porta a porta e transporte de resíduos sólidos (orgânicos, 
rejeitos e recicláveis); 
- Tratamento de resíduos orgânicos através de compostagem; 
- Operação de segregação de resíduos recicláveis através de 
processo de esteira; 
- Manutenção de programa para coleta diferenciada de resíduos 
domiciliares; 
- Fornecimento de sacos plásticos para acondicionamento de 
resíduos (rejeitos e recicláveis). 

12 Mês 324.750,00 3.897.000,00 

TOTAL LOTE 1: 3.897.000,00 

Valor da tonelada coletada e destinada: 270,63 
 

LOTE: 2  

Item Nome do serviço Quant. Unid. 
Preço máximo 
Unitário R$ 

Preço máximo total 
R$ 

1 

Serviço de operação de aterro sanitário do Município de Ibiporã para 
disposição de rejeitos, compreendendo: 
- Cobertura diária dos resíduos depositados no aterro por meio de 
trator de esteira ou escavadeira hidráulica, com camadas de solo ou 
outro material apropriado, reutilizável ou não, que deverão ser 
transportados por caminhão caçamba; 
- Manutenção e reparo dos drenos de chorume e de gases; 
- Manutenção e reparo do reservatório de chorume; 
- Manutenção e reparo da bomba elétrica de recalque do chorume; 
- Manutenção e reparo da iluminação elétrica da trincheira; 
- Manutenção e reparo da geomebrana da trincheira; 
- Manutenção do caminho de acesso à trincheira; 
- Roçagem de entorno da trincheira. 
 

12 Mês 14.000,00 168.000,00 

TOTAL LOTE 2: 168.000,00 
 

TOTAL GERAL 4.065.000,00 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PERCENTUAL 

% 
VALOR MENSAL MÁXIMO 

TOTAL (R$) 

01 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(ORGÂNICOS, REJEITOS E RECICLÁVEIS) 
  

02 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ATRAVÉS DE 

COMPOSTAGEM 
  

03 
OPERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

ATRAVÉS DE PROCESSO DE ESTEIRA 
  

04 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA COLETA 

DIFERENCIADA DE RESÍDUOS DOMICILIARES 
 R$ 6.000,00 

05 

FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS PARA 

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS (REJEITOS E 

RECICLÁVEIS) 

  

VALOR TOTAL MÁXIMO BRUTO MENSAL  

DEDUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO DO RECICLÁVEL TRIADO (168 toneladas estimadas) ( - )R$61.250,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO LÍQUIDO MENSAL (GLOBAL)  

VALOR DA TONELADA COLETADA E DESTINADA  

TOTAL LOTE 01:  

 
LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PERCENTUAL 

% 
VALOR MENSAL MÁXIMO 

TOTAL (R$) 

01 
OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

IBIPORÃ PARA DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 
  

TOTAL LOTE 02:  

  
TOTAL GERAL:  
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MODELO SUGERIDO PARA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE 
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (MENSAL) 

 
 

Observação: A planilha pode servir de modelo para a composição do custo da empresa em 
relação à prestação dos serviços, podendo esta sofrer adequações conforme a necessidade 
da empresa licitante. 
 

 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS MENSAIS (PLANILHA Lote 01) 

 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. 
A. CUSTOS DIRETOS    
A.1. VEICULOS    
 Dados     
 Quantidade transportada   1.200 ton./mês 
     
A.2. Frota de veículos Quantidade   
 Preço por Unidade  Caminhão ano de fabricação mínima 2010 R$ 
   Compactador com capacidade mínima para 19 

m³   
 

   Valor total Conjunto  
   Vida Útil do Conjunto 24 meses  
A.3. Quilometragem percorrida 

transporte: 
  6000 km/mês  

 Total mensal   24.000 
km/mês  

     
A.4. Custos dos insumos   Valor unitário  
 a) Óleo diesel   R$      
 b) Pneus   R$ 
 c) Recapagem   R$ 
 Cálculos de combustível     
  Km/mês  Valor Litro Km litro Total  
  24.000 km/mês R$ 1.70 R$ 
      
A.5. Pneus  (tipo 275x70x22,5)   
 Vida Útil  35.000 km com duas recapagens  
     
 Custo Mensal  Valor Unitário Total mês  
   pneus R$ R$  
  recapagens R$  R$  
    R$ R$ 
     
A.6. Lubrificação, lavagem e 

manutenção. 
   

 Considerando um 
coeficiente 

 0,5 sobre o valor do veículo durante sua vida 
útil 

 

 Quantidade  Valor unitário  % Meses  
 1 R$ 0,50 24 R$  
 2 R$ 0,50 24 R$ 
      
 Depreciação  Considerando valor    
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residual de 45% 
após vida útil do 
veiculo 

 Quantidade  Valor unitário  % Meses  
 1 R$ 0,55 24 R$ 
 2 R$ 0,55 24 R$ 
      
 Custo capital investido     
 Quantidade  Valor unitário  % Meses  
 1 R$ 0,50 ao mês  R$ 
 2 R$ 0,50 ao mês  R$ 
      
A.7. Licenciamento e Seguros:     
 Seguro obrigatório R$    
 IPVA R$    
 Seguro contra terceiros: R$    
 Total mensal R$   veículos  R$ 
      
 Veiculo de fiscalização  (manutenção, 

combustível) 
e depreciação  R$ 

      
 Custo total de mensal da 

operação da frota 
   R$ 

      
      
B MÃO-DE-OBRA DIRETA     
      
B.1 Equipe de coleta  Motorista    
 Discriminação  R$/mês Discriminação  R$/mês  
 Salário base R$ Salário base R$  
 Insalubridade R$ Insalubridade R$  
 Assiduidade R$ Assiduidade R$  
 Horas extras – normais R$ Horas extras – normais R$  
 Horas extras – feriado R$ Horas extras – feriado R$  
 Férias  R$ Férias  R$  
 13º salário  R$ 13º salário  R$  
 Encargos  R$ Encargos  R$  
 Alimentação R$ Alimentação R$  
 Obrigações sindicais R$ Obrigações sindicais R$  
 Uniformes e EPI´s R$ Uniformes e EPI´s R$  
 Seguro de vida R$ Seguro de vida R$  
 Custo mensal R$ Custo mensal R$  
      
 Lavador  Supervisor    
 Discriminação  R$/mês Discriminação  R$/mês  
 Salário base R$ Salário base R$  
 Insalubridade R$ Insalubridade R$  
 Assiduidade R$ Assiduidade R$  
 Adicional noturno R$ Horas extras – normais R$  
 Horas extras – normais R$ Refeição  R$  
 Férias  R$ Férias  R$  
 13º salário  R$ 13º salário  R$  
 Encargos  R$ Encargos  R$  
 Alimentação R$ Alimentação R$  
 Obrigações sindicais R$ Obrigações sindicais R$  
 Uniformes e EPI´s  Uniformes e EPI´s -  
 Seguro de vida R$ Seguro de vida R$  
 Custo mensal R$ Custo mensal R$  
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 Resumo      
  R$/mês  Quantidade    
 Supervisor  R$   R$ 
 Coletor  R$   R$ 
 Motorista  R$   R$ 
 Lavador  R$   R$ 
 Total     R$ 
      
B.2. MOI – Mão de obra Indireta     
 Item   Encarregado  Classificador   
 Salário base  R$ R$  
 Horas extras normais  R$ R$  
 Assiduidade   R$ R$  
 Insalubridade   R$ R$  
 Férias   R$ R$  
 13° salário   R$ R$  
 Vale alimentação  R$ R$  
 Seguro de vida  R$ R$  
 Contribuição sindical  R$ R$  
 Refeição   R$ R$  
 Encargos   R$ R$  
 Uniformes e EPI  R$ R$  
 Custo/mês   R$ R$  
      
 Custo Mensal     
 Encarregado    R$ R$ 
 Classificador    R$ R$ 
     R$  
      
 CUSTO MOI    R$  
 CUSTO MENSAL COM 

MÃO-DE -OBRA 
   R$ 

      
C TRABALHISTA 

PREVENTIVO 
   R$ 

      
D CUSTO TOTAL DO MANEJO E TRANSPORTE     
 A+B+C    R$ 
      
 EMBALAGENS DE RECICLÁVEIS E REJEITOS 

(32.500 verde 100L/ 45.500 cinza 20L – quantidades 
semanais) 

   R$ 

      
     R$ 
      
E Operação de triagem de Recicláveis  e 

Compostagem/Depreciação, manutenção e operação 
   R$ 

 CUSTO DE OPERAÇÃO DE TRIAGEM    R$ 
      
F Educação Ambiental / Divulgação    R$ 6.000,00 
 CUSTO DE EDUCAÇÃO     R$ 6.000,00 
 CUSTO DIRETO TOTAL    R$ 
      
 CUSTOS INDIRETOS     
 ISS 2%   R$ 
 PIS & COFINS 3,65%   R$ 
 CSS 2,88%   R$ 
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 IRRF 4,80%   R$ 
 BONIFICAÇÃO 2,00%   R$ 
      
 TOTAL 15%   R$ 
 PREÇO DE VENDA    R$ 
 LUCRO  %    R$ 
      
 VALOR TOTAL MENSAL PELA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS (VALOR BRUTO) 
   R$ 

 DEDUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO DO 
MATERIAL RECICLÁVEL COLETADO NO 
MUNÍCÍPIO – QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL 
DE 250 TONELADAS COLETADAS 
 

  
175 
TON/MÊS 
TRIADAS¹ 
 

 
R$350,00 ton²  
 

 
(-) R$ 
61.250,00 

    VALOR TOTAL 
LIQUIDO PELA 
PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 

    VALOR DA 
TONELADA 
COLETADA E 
DESTINADA 

 

 
¹ Na planilha de formação de preços deve-se computar a dedução dos resíduos recicláveis coletados e 

encaminhados para a triagem. O calculo deverá considerar a media mensal de 250 toneladas, conforme os dados colhidos 
no ano de 2014, aplicando-se o desconto de 30% referente à mistura de resíduos orgânicos e rejeitos ao material, 
resultando em 175 toneladas de produto de material reciclável triado. 

² A tonelada de resíduos recicláveis foi avaliada por meio de pesquisa do preço médio regional em R$ 350,00 
a tonelada, considerando a variedade de materiais e a variação de preços que sofrem durante o período de 12 meses. 
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MODELO SUGERIDO PARA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE 
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (MENSAL) 

 
 
 

Observação: A planilha pode servir de modelo para a composição do custo da empresa em 
relação à prestação dos serviços, podendo esta sofrer adequações conforme a necessidade 
da empresa licitante. 
 

 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS MENSAIS (PLANILHA Lote 02) 

 
OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (REJEITOS) DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ. 
 
A OPERAÇÃO DE ATERRO     
 Trator de Esteira ou Escavadeira Hidráulica    R$ 
 Caminhão Caçamba (cap. mínima 7m3)    R$ 
 Mão de Obra (Encargos trabalhistas e Impostos)    R$ 
 Ferramentas    R$ 
 Uniforme    R$ 
 EPI    R$ 
 Combustível    R$ 
 Manutenção dos veículos    R$ 
 Impostos    R$ 
 Lucro    R$ 
 CUSTO DE OPERAÇÃO DE ATERRO    R$ 
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ANEXO III 

 
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 
 (a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 

 
Ao 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
 
 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº _____________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ____________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº__________________, CREDENCIA 
o profissional técnico ___________________, Carteira da entidade profissional competente 
de nº _____________, a participar da visita técnica aos locais onde serão prestados os 
serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, orgânicos e 
inorgânicos, provenientes das áreas urbana e rural da cidade de Ibiporã/Pr., ficando ciente 
das condições de trabalho, vias de acesso e localização. 

 
 

__________________, ___ de ______________ de 2015. 
 

_______________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
(carimbo da empresa c/ CNPJ) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO  
 (a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 

 
A empresa __________________________________, CNPJ n.º 

____________________, com sede à _________________________________, neste ato 
representada pelo(s) Sr(a).__________________________, na qualidade de 
___________________________ da referida empresa, portador da carteira de identidade 
Nº__________________, CPF Nº________________________, residente à 
_________________________________, na cidade de ___________________, estado 
de______________,  pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es)_______________________________, portador da carteira de 
identidade Nº_____________, CPF Nº_____________, residente à 
____________________________, na cidade de ___________________________, estado 
de ________, a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na 
modalidade de Concorrência pública n.º 01/2015 (ou de forma genérica para licitações em 
geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 
dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de 
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de 
apenas uma licitação). 

__________________, ___ de ______________ de 2015. 

 
_______________________________________ 

(nome e assinatura do declarante) 
(número da cédula de identidade do declarante) 
(carimbo da empresa e/ou papel timbrado) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
 
 

A empresa ________________________, CNPJ n.º __________________, declara 
ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para fins de participação no procedimento 
licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades 
administrativa, civil e criminal. 

 

 

__________________, ___ de ______________ de 2015. 
 

_______________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
(carimbo da empresa c/ CNPJ) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO    

 
 

AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67-C.N.P.J.-78.079.639/0001-00 
 

Fone (043) 3258-8195 – IBIPORÃ – PARANÁ – CEP-86.200-000 
 
 

 

 

CONCORRÊNCIA nº 01/2015 – EDITAL – Página        
                            

    

 

75 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 
(a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 

 
A empresa ________________________, CNPJ n.º __________________, declara 

ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para fins de participação no procedimento 
licitatório em epígrafe, DECLARA sob as penas da lei: 

 
1) Sujeitar-se a todas as condições da Pré-Qualificação exigidas no edital em epígrafe; 
2) Ter pleno conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços e 
atividades relativas a todo o escopo do certame licitatório; 
3) Responder pela veracidade de todas as informações constantes da documentação 
apresentada; 
4) Não apresentar em seu quadro temporário ou permanente de funcionários, servidores da 
Administração Direta ou Indireta do Município de Ibiporã/Pr., nas funções de gerente, sócio, 
responsável técnico, membro do conselho técnico ou administrativo; 
5) Ter apresentado os documentos contidos no invólucro subscritos por pessoa autorizada 
para tal fim;  
6) Não estar declarada inidônea por ato do Poder Público; 
7) Não estar impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública; 
8) Não existir fato impeditivo para sua habilitação e contratação com o Município de 
Ibiporã/Pr.; 
9) Cumprir as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários; 
10) Não possuir em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz. 
 

__________________, ___ de ______________ de 2015. 
 

_______________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
(carimbo da empresa c/ CNPJ) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __/2015 
(LOTE 01) 

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 
 
CONTRATANTE: SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob                   nº 
78.079.639/0001-00, com endereço na Avenida Santos Dumont,       nº 
565, Centro, Ibiporã/Pr., neste ato representado por seu Diretor 
Presidente, Sr. Claudio Buzeti, RG: ___________, e CPF/MF sob nº 
______________, doravante denominado CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: _____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ____________, com endereço na _______________, 
_______/___, neste ato representada por ___________, Sr. 
____________________, RG: ______________ e CPF: ______________, 
doravante  denominada CONTRATADA. 

 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que 
entre si fazem CONTRATANTE e CONTRATADA, supra qualificados, ficam ajustadas as 
cláusulas abaixo, obrigando-se as partes a cumpri-las bem e fielmente:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O Presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na execução de serviços de coleta porta a porta, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, proveniente de pequenos geradores da 
área urbana e rural, contemplando as seguintes atividades específicas: 

 
1.1.1. Coleta porta a porta de Resíduo Domiciliar e Comercial de pequenos 

geradores em todos os bairros do município, obedecendo 
rigorosamente os itinerários aprovados pelo SAMAE, constante no 
Roteiro de Coleta, Anexo IX; 

1.1.2. Coleta porta a porta de Resíduos Sólidos Segregados, pelos 
munícipes, compreendendo: Orgânico, Rejeito e Reciclável; 

1.1.3. A coleta deverá ser realizada de segunda a sábado, conforme roteiro 

do Anexo IX. 

1.1.4. Fornecimento direto à população de sacos plásticos para o 
acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos: resíduos recicláveis – 
cor verde com capacidade para 100 litros (32.500 embalagens 
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semanais) e rejeitos - cor cinza com capacidade para 20 litros (45.500 
semanais); 

1.1.5. Os resíduos orgânicos serão acondicionados para coleta em 
embalagens plásticas de qualquer cor, exceto as cores cinza e verde, 
disponibilizadas pelos próprios usuários dos serviços; 

1.1.6. Transporte dos Resíduos Orgânicos e Recicláveis até Central de 
Tratamento da Contratada, devidamente licenciada pelo órgão 
ambiental competente; 

1.1.7. Transporte dos Rejeitos ao Aterro Sanitário do Município; 
1.1.8. Tratamento dos Resíduos Orgânicos através do processo de 

compostagem, em área da Contratada devidamente licenciada pelo 
órgão ambiental competente; 

1.1.9. Operação de segregação dos Resíduos Recicláveis através do 
processo de esteira e equipamentos, em área da contratada 
devidamente órgão ambiental competente; 

1.1.10. Manutenção do Programa para Coleta Diferenciada de resíduos 
Domiciliares no Município de Ibiporã/Pr, por meio de ações de 
educação ambiental, propostas pelo SAMAE ou Contratada, que serão 
implantadas após aprovação do SAMAE, com a devida comprovação 
dos custos por meio de notas fiscais. 

1.1.11. A contratada deverá destinar os rejeitos provenientes da 
triagem de recicláveis e compostagem de orgânicos em área 
devidamente licenciada pela contratadada perante o órgão 
ambiental competente; referidos resíduos não poderão ser 
destinados ao aterro sanitário de Ibiporã;  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 
2.2. Pelos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor líquido de R$ _______________ 
(____________________________) por mês, depois da dedução do valor de 
R$ 61.250,00 (sessenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) referentes ao 
valor do produto do material reciclável triado oriundo da coleta do município de 
Ibiporã, do valor bruto mensal de R$ ______________ 
(___________________________). 

 
2.3.  O valor anual do Contrato totaliza o valor líquido de R$ ______________ 

(________________________), depois da dedução do valor de R$ 735.000,00 
(setecentos e trinta e cinco mil reais) referentes ao valor do produto do material 
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reciclável triado oriundo da coleta do município de Ibiporã, do valor bruto anual 
de R$ ______________ (_________________________). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

3.1.  O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitando-se a 60 (sessenta) 
meses, desde que presente a vantajosidade de preços e condições para o SAMAE, 
atestadas expressamente pelo setor competente, nos termos do inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 

4.1. Constitui parte integrante deste contrato, estando a ele vinculado, como se neste 
estivesse transcrito, as disposições do Edital, do Projeto Básico (Anexo I), a Relação 
Detalhada do Objeto e Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo II), Roteiro de 
Coleta (Anexo IX). 

  
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se: 
 
 

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei          
n° 8.666/1993, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

 
5.1.2. Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, 

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no processo; 

 
5.1.3. Notificar à contratada, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições no 

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 

 

5.1.4. Recusar o pagamento dos serviços que não forem prestados de acordo com o 
contratado; 

 
5.1.5. Disponibilizar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada, visando à melhoria contínua da execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

6.1.  A CONTRATADA obriga-se: 
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6.1.1.  Os serviços de coleta porta a porta, transporte, armazenamento, tratamento 
e destinação final adequada, deverão ser realizados na área do município ou na 
área conurbada (Região Metropolitana de Londrina), atendendo as normas 
aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), e respeitadas às demais normas legais vigentes, conforme dispõe o art. 
9°da Lei Estadual n° 2.493/99. 

6.1.2.  Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 
relacionada à execução dos serviços; 

6.1.3. Todos os procedimentos de coleta deverão ser gerenciados pela 
Contratada, através de softwares específicos de monitoramento de frota, 
incluindo o veículo disponibiliado ao supervisor dos serviços contratados, via 
GPS, que deverão ser disponibilizados pela Contratada, para consulta do 
SAMAE por meio da Internet. 

6.1.4. Todos os caminhões que realizam a coleta de resíduos sólidos no Município 
deverão ser pesados em local a ser definido pelo SAMAE após terminada a 
coleta pelo caminhão, antes do despejo na área de destinação final 
específica, conforme estabelecido no Projeto Básico. 

6.1.5. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pelo 
SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

 

6.1.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em 
que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles; 

 

6.1.7. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, 
bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos seus 
empregados; 

 

6.1.8. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus 
empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou 
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
contratados uma vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

6.1.9. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a 
execução do contrato todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas neste processo; 

 

6.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da 
execução dos serviços; 
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6.1.11. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

 
6.1.12. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer outra 

fonte de informação sobre o presente Contrato; 
 

6.1.13. Os veículos deverão, além das placas regulamentares, conterem as 
indicações necessárias ao reconhecimento da executora, o telefone para 
reclamações e a identificação do tipo de coleta que realiza; 

 
6.1.14. Operar o sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos, independente e sem vínculos com o SAMAE, executando 
o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em número suficiente, 
devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; 

 
6.1.15. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de serviço executado, 
crachá de identificação, por ela subscrito, onde constará explicitamente, 
além de sua razão social, o nome do empregado e seu numero de registro 
na empresa; 

 
6.1.16. Promover a imediata substituição de seus empregados, em decorrência 

de férias, faltas ou afastamento por outros de igual habilitação, como 
também qualquer elemento cuja permanência seja considerada 
inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer ônus ao 
SAMAE; 

 
6.1.17. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus 

empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

 
6.1.18. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes durante 

a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos pessoais e 
materiais em bens do SAMAE ou de terceiros, exceto os acidentes de 
trânsito de pequena monta; 

 
6.1.19. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 

constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 
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6.1.20. Manter sistema de rondas, diariamente para fiscalização das atividades 

de seus empregados e/ou terceiros, bem como um supervisor geral com 
poder de decisão, facilitando de todas as formas o trabalho de fiscalização 
pelo SAMAE; 

 
6.1.21. Não permitir aos seus empregados, catação ou triagem de resíduos, 

ingestão de bebidas alcoólicas em serviço e pedidos de gratificação ou 
donativos de qualquer espécie para a comunidade; 

 
6.1.22. Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se 

completem e não ocorra abandono sistemático de recipientes sem serem 
coletados ou que venham a cair durante o trajeto; 

 
6.1.23. A equipe de coleta (motoristas e coletores) deverá utilizar uniformes 

completos e padronizados, sendo que os coletores deverão ser equipados 
com luvas durante a coleta e capas adequadas para proteção em dias de 
chuva, além de outro eventual equipamento de segurança adequado, tal 
como, colete refletivo, boné e calçado, EPI´s estes devidamente certificados 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a condição de serviço exija, 
deverão ser adotadas todas as medidas de seguranças necessárias para o 
desempenho da atividade, caso a caso; 

 
6.1.24. Adequar o plano técnico toda vez que se fizer necessário, mediante a 

prévia anuência do SAMAE; 
 

6.1.25. A CONTRATADA deverá disponibilizar caçambas, em número mínimo de 
5 (cinco), em pontos da cidade definidos pelo SAMAE; 

 
6.1.26. A contratada deverá destinar os rejeitos provenientes da triagem de 

recicláveis e compostagem de orgânicos em área devidamente licenciada 
pela contratadada perante o órgão ambiental competente; referidos resíduos 
não poderão ser destinados ao aterro sanitário de Ibiporã; 

 
6.1.27. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações diárias e 

pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia útil 
subsequente a execução do objeto; 

 
6.1.28. A logística de execução dos serviços deverá ser aprovada previamente 

pela Administração do SAMAE; 
 

6.1.29. A periodicidade das coletas não poderá ser suprimida, em número de 
vezes por semana, definida no Roteiro de Coleta constante no Anexo IX, 
constituindo em parte integrante do Contrato; 
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6.1.30. Disponibilizar gratuitamente as embalagens plásticas destinadas à 

separação dos resíduos segregados em recicláveis e rejeitos, em 
quantidade definida neste Projeto Básico. A entrega será realizada pela 
contratada, cabendo ao SAMAE a sua forma de definição;  

 
6.1.31. Manter controle estatístico dos dados referentes ao volume de material 

coletado, tipologia e resultados alcançados com o Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Ibiporã/Pr.; 

 
6.1.32. Encaminhar mensalmente relatório das atividades desempenhadas 

através do Programa de Coleta Diferenciada de Resíduos Domiciliares, 
contemplando as ações de campanha pública, com custos devidamente 
comprovados, por meio de notas fiscais. 

 
6.1.33. As ações de educação ambiental serão previamente propostas e 

aprovadas pelo SAMAE.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

7.1.  A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme estabelecido no §1° do art. 65 da 
Lei n.° 8.666/1993. 

 

7.1.1. Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no §1° do artigo 65 da Lei 
8.666/1993, a mesma poderá ser realizada desde que resultante de acordo entre as 
partes, conforme disposto no inciso II do §2° do mesmo artigo. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

8.1.  Vigorarão para todo o período do contrato, os preços ofertados pela vencedora da 
licitação, decorrentes da proposta pelos serviços previstos e Objeto da licitação e 
declinados no competente contrato. 

 
8.2 . Os valores não oriundos de dissídio coletivo serão reajustados anualmente pelo 
IPCA ou, em caso de sua extinção, por índice que o substitua, ficando sua aplicação 
suspensa por um ano, salvo disciplinamento diverso e cogente oriundo da Lei Federal.  

 
8.3. Para fazer jus ao reajustamento apontado no item anterior, a contratada deverá 
efetuar solicitação mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do 
SAMAE, devendo ser entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  
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8.4. Na concessão de reajustamento, este será calculado com base no índice 
apurado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), abrangendo o período compreendido entre a data limite 
para apresentação da proposta e o mês correspondente ao do implemento da 
anuidade. 

 
8.5. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato originado desta 
licitação, em face dos aumentos de custos que não possam, por vedação legal, serem 
refletidos através do reajuste disciplinado no item 8.2, a CONTRATADA deverá efetuar 
solicitação mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do SAMAE, 
devidamente instruído com a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, 
devendo ser entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  

 
8.6. Os valores resultantes de dissídio coletivo estarão sujeitos a reequilíbrio, desde que 

haja alteração no piso da categoria e sua incidência seja comprovada, sendo no 
mesmo percentual concedido a título de dissídio, acordo ou convenção coletiva, ou 
estabelecido pelo Governo Federal.  

 
8.7. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação.  

 
CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 As despesas com a contratação da empresa vencedora serão custeadas com 
recursos próprios do SAMAE, através das dotações orçamentárias conforme abaixo: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

910 – 3.3.90.39 
920 – 3.3.90.39 

01.004.17.512.0016-2.112 
01.004.17.512.0016-2.112 

00076 - Recursos Ordinários (Livres) 
00511 – Taxas - Prestação de Serviços 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

10.1 O pagamento será efetuado mensalmente no 10º (décimo) dia do mês 
subsequente à prestação dos serviços, através de depósito, ou boleto, bancário, por 
intermédio do setor financeiro do SAMAE.  

 
10.2 A Proponente vencedora deverá apresentar a nota fiscal até o 5° (quinto) dia útil 
do mês subsequente à prestação de serviços, para a emissão da nota de empenho, 
informando no corpo da nota os dados bancários para depósito, ou boleto em anexo, 
que será atestada através de Termo de Recebimento dos Serviços Executados emitido 
pelo Coordenador de Resíduos Sólidos, para posterior liquidação através do Setor de 
Compras e a Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do SAMAE. 

 
10.3 O pagamento mensal ficará condicionado à apresentação e entrega, quando da 
apresentação da nota fiscal, dos seguintes documentos, em fotocópia acompanhada do 
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original, para conferência e autenticação pela CONTRATANTE: comprovantes de 
pagamentos de salários e consectários, demais vantagens, encargos previdenciários e 
fundiários de todos os funcionários contratados pela CONTRATADA para execução dos 
serviços constantes no objeto, cuja aprovação deverá ser manifestada, por escrito, pelo 
Diretor Administrativo do SAMAE, ou, na sua ausência, pelo Diretor Presidente, após 
regular e habitual inspeção dos documentos apresentados. 

 
10.4 Sobre os valores referentes aos serviços prestados, objeto do presente processo, 
será retido na fonte, pelo SAMAE, o percentual dos tributos/ contribuições federais e 
municipais, quando for o caso, por força das normas expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal, cabendo à Contratada destacar o percentual devido, quando da 
emissão das Notas Fiscais/Faturas. 

 
10.5 A CONTRATADA deverá apresentar, acompanhando todas as notas fiscais, as 
provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos 
ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, 
até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação. 

 
10.6 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito, uma vez 
satisfeitas às condições estabelecidas neste instrumento, utilizando-se como fator 
redutor pela não execução, ou execução parcial, a Planilha de Formação de Preços 
apresentada na assinatura do contrato. 

 

10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento oriundos do SAMAE, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista 
para o pagamento até a sua efetivação, tendo como base a taxa percentual anual de 
6%, ou outro índice que venha a substituí-la, calculados pro rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
 
EM = Encargos Moratórios; 

 
VP = Valor da parcela em atraso; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 

a do efetivo pagamento. 
 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 

        365  
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 i = taxa percentual anual no valor de 6% 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 
 

11.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Licitante ou a contratada 
se sujeitará, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas, nas hipóteses previstas em Lei, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Municipal de Ibiporã, de acordo com o 
art. 87 da Lei Federal n º 8.666/1993.  

 
11.2. O Licitante se sujeitará, ainda, à sanção de declaração de inidoneidade, que 
poderá ser cumulada com aplicação de multa, sem prejuízo da rescisão contratual.  

 
11.3. A adjudicatária arcará com a multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total da contratação, quando:  

 
11.3.1. Desistir do objeto contratado, recusando-se a assinar o contrato de 
prestação de serviço;  

 
11.3.2. Rescindir, sem justificativa, o contrato de prestação de serviço objeto da 
presente licitação.  

 
11.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das 
notas fiscais / faturas ou cobrada judicial ou extrajudicialmente, a critério da 
Administração.  

 
11.5. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

 
11.6. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 
sanção no Jornal do Município de Ibiporã.  

 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 
no Cadastro do SAMAE.  

 
11.8. Poderá ser aplicada multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato quando a Contratada:  

 
11.8.1.  Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;  

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

 
11.8.3.  Desatender às determinações da fiscalização ;  
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11.8.4. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 
municipais;  

 
11.8.5. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, 
venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da obrigação 
da contratada em reparar os danos causados.  

 
11.9. As multas previstas no item 11.8. poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, 
sempre que se repetir o motivo.  

 
11.9. Além das multas indenizatórias previstas nos itens 11.3. e 11.8., o não 
cumprimento das obrigações sujeitará a contratada à aplicação da pena de advertência 
por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão 
aplicadas as penalidades pecuniárias a seguir, calculadas com base no preço da 
tonelada estimada (PT) em vigor no contrato, que será calculada dividindo-se o valor 
global líquido do contrato pela quantidade de toneladas de resíduos coletadas 
estimadas no contrato (1.200 toneladas) conforme definido no Anexo II (Projeto Básico) 
deste Edital, por:  

 
11.9.1.   Por deixar de coletar resíduos corretamente dispostos para 
recolhimento, comprovadamente colocados antes da passagem do 
veículo coletor. Multa de 0,50 a 5 vezes o PT, por economia não 
coletada;  

 
11.9.2. Por não executar corretamente o roteiro aprovado pelo 
SAMAE dentro do setor de coleta. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por 
roteiro não executado corretamente;  

 
11.9.3. Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste 
projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por roteiro;  

 
11.9.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados 
neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por hora de atraso, 
por roteiro;  

 
11.9.5. Por não executar integralmente o roteiro de coleta previsto para 
um determinado turno de trabalho. Multa de 10 a 100 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.6.  Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o 
especificado neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
equipamento, por dia de utilização.  
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11.9.7. Por transitar com os veículos coletores em velocidade 
incompatível com a boa execução do serviço (20K/h). Multa de 0,50 a 5 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.8.  Por deixar suja a via pública por derramamento de líquidos 
ou detritos dos resíduos coletados. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.9. Por não conceder intervalo para descanso e alimentação 
(intervalo intrajornada) a seus funcionários conforme estabelecido na 
CLT, ou por permitir que os Coletores permaneçam nos setores de 
coleta enquanto o veículo coletor for efetuar a descarga. Multa de 0,5 a 5 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.10. Por não atender às orientações dos funcionários do SAMAE 
nos procedimentos de descarga de resíduos. Multa de 2 a 20 vezes o 
PT, por ocorrência;  

 
11.9.11. Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for 
determinado pelo SAMAE. Multa de 10 a 100 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.12. Por amontoar resíduos de diversas economias em um único 
local para facilitar o recolhimento, exceto em local autorizado pelo 
SAMAE e definido no projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.13. Por transitar com veículos coletores fora dos seus 
respectivos roteiros com Coletores sendo transportados nos estribos dos 
equipamentos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.14. Por não dispor de operários e motoristas nas quantidades 
mínimas definida no projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por 
funcionário, por turno e por dia;  

 
11.9.15. Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em 
execução. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência, por turno e por 
dia;  

 
11.9.16. Por não dispor do número mínimo de equipamentos 
definidos no projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
equipamento, por dia;  
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11.9.17. Por não dotar os equipamentos coletores de todos os 
acessórios e letreiros definidos neste projeto básico. Multa de 0,5 a 5 
vezes o PT, por equipamento, por dia;  

 
11.9.18. Por não dispor os equipamentos com as ferramentas 
exigidas no projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
equipamento, por dia;  

 
11.9.19. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes 
ou equipamentos de proteção individual ou, ainda, por permitir o trabalho 
de funcionário que não tenha realizado o treinamento/curso, conforme 
definido no projeto básico. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por funcionário, 
por dia;  

 
11.9.20. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora 
dos horários de serviço e sem justificativa. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, 
por veículo, por ocorrência;  

 
11.9.21. Por não atender a solicitação de informações do SAMAE, 
dentro dos prazos estipulados. Multa de 0,5 a 5 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.22. Por não sanar no prazo estipulado irregularidades 
identificadas pela fiscalização do SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, 
por ocorrência;  

 
11.9.23. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou 
faltem com respeito para com a população, durante a execução dos 
serviços. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.24. Por permitir que seus funcionários promovam, para 
comercialização ou quaisquer outros fins, a triagem dos resíduos 
coletados. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.25. Por não atender, dentro do prazo estipulado pelo SAMAE, 
pedido de substituição de funcionário. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
funcionário, por dia;  

 
11.9.26. Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em 
qualquer local que não seja o indicado pelo SAMAE. Multa de 10 a 100 
vezes o PT, por ocorrência;  
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11.9.27. Por não lavar, na frequência mínima definida no projeto 
básico, seus veículos coletores. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por 
veículo não lavado, por dia;  

 
11.9.28. Por não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos 
para a coleta que tenham ficado soltos nas vias públicas por ação de 
catadores ou animais. Multa de 1 a 10 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.29. Por não manter, durante o horário de serviço da coleta, 
seus supervisores munidos de telefone celular ligado e em 
funcionamento. Multa de 0,10 a 1 vezes o PT, por dia;  

 
11.9.30. Por impedir, propositadamente, com os veículos coletores, 
o livre trânsito dos demais veículos. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.31. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições 
ou gratificações nos domicílios atendidos pelo serviço. Multa de 2 a 20 
vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.32. Por executar, durante os horários de coleta, com os 
equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros serviços que não 
sejam objeto do contrato com o SAMAE. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.33. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não 
sejam os definidos neste projeto básico. Multa de 2 a 20 vezes o PT, por 
ocorrência;  

 
11.9.34. Por fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos. 
Multa de 100 a 1000 vezes o PT, por ocorrência;  

 
11.9.35. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme 
data aprazada na “Ordem de Início dos Serviços” a ser expedida pelo 
SAMAE após a assinatura do contrato. Multa de 100 a 1000 vezes o PT, 
por dia de atraso;  

 
11.9.36. Por executar o serviço com veículo de idade superior ao 
limite estabelecido no projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o PT, por 
veículo, por dia;  

 
11.9.37. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) até o início da prestação dos serviços. Multa de 5 a 50 vezes o 
PT, por dia de atraso;  
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11.9.38. Não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 
a 100 vezes o PT, por irregularidade;  

 
11.10. Para a graduação das penalidades previstas no item 11.9. serão adotadas as 
seguintes escalas:  

 
11.11. Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo previsto;  

 
11.12. Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor 
mínimo previsto;  

 
11.13. A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor 
máximo previsto.  

 
11.14. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação pelo SAMAE, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Licitante, 
à pena de suspensão temporária para licitar com qualquer órgão da Administração 
Direta e Indireta do Município de Ibiporã, pelo período de 2 (dois) anos, contados da 
data de notificação da decisão final (art. 81, parágrafo único, da Lei Federal nº 
8.666/1993).  
 

11.15.  As sanções decorrentes do Processo Administrativo serão publicadas no 
Jornal Oficial do Município, registradas no SAMAE e comunicadas ao 
Município e as entidades profissionais competentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
  

12.1. Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a Licitante 
vencedora deverá, por ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

 
12.2. A garantia poderá ser em caução em dinheiro ou seguro garantia ou fiança 
bancária.  
 
12.3. A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do contrato.  
 
12.4. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução 
do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação 
por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das 
hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/1993, mediante motivação, assegurado 
o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, quando couber. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do SAMAE, representado pela Diretoria 
de Limpeza Pública, sob a responsabilidade do servidor Miguel Gardini ou outro 
servidor que eventualmente venha substituí-lo(a), devendo qualquer irregularidade ser 
comunicada ao SAMAE. 
14.2. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 
atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 
14.3. A fiscalização exercida pelo servidor indicado pela CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade total pela execução dos serviços, em absoluta 
concordância com o projeto básico e seus anexos, bem assim, as normas técnicas 
recomendadas pela ABNT e a legislação ambiental vigente. 
14.4. A relação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será mantida por meio da 
fiscalização, sempre por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 

15.1 De comum acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA elegem o foro da Comarca 
de Ibiporã, Estado do Paraná, para dirimir qualquer questão controvertida oriunda deste 
contrato, renunciando neste ato a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os 
efeitos legais. 

 
Ibiporã, __ de ______________ de 2015. 

 
  _________________________ 

DIRETOR PRESIDENTE 
SAMAE 

_________________________ 
EMPRESA 

  
TESTEMUNHAS: 
 
________________________ __________________________ 
NOME:                               NOME 

RG: 
CPF: 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __/2015 

 
(LOTE 02) 

 
Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015 

 
 
CONTRATANTE: SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob                   nº 
78.079.639/0001-00, com endereço na Avenida Santos Dumont,       nº 
565, Centro, Ibiporã/Pr., neste ato representado por seu Diretor 
Presidente, Sr. Claudio Buzeti, RG: ___________, e CPF/MF sob nº 
______________, doravante denominado CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: _____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ____________, com endereço na _______________, 
_______/___, neste ato representada por ___________, Sr. 
____________________, RG: ______________ e CPF: ______________, 
doravante  denominada CONTRATADA. 

 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que 
entre si fazem CONTRATANTE e CONTRATADA, supra qualificados, ficam ajustadas as 
cláusulas abaixo, obrigando-se as partes a cumpri-las bem e fielmente:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Serviços de operação de aterro sanitário do Município de Ibiporã específico 
para disposição dos resíduos relativos à coleta de rejeitos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 
2.1. Pelos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor de R$ _______________ 
(____________________________) por mês. 

2.2. O valor anual do Contrato totaliza o valor de R$  
(________________________). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

3.1.  O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitando-se a 60 (sessenta) 
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meses, desde que presente a vantajosidade de preços e condições para o SAMAE, 
atestadas expressamente pelo setor competente, nos termos do inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 

4.1. Constitui parte integrante deste contrato, estando a ele vinculado, como se neste 
estivesse transcrito, as disposições do Edital, do Projeto Básico (Anexo I), a Relação 
Detalhada do Objeto e Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo II), Roteiro de 
Coleta (Anexo IX). 

  
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 

5.2. A CONTRATANTE obriga-se: 
 
 

5.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei          
n° 8.666/1993, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

 
5.2.2. Observar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, 

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no processo; 

 
5.2.3. Notificar à contratada, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições no 

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 

 

5.2.4. Recusar o pagamento dos serviços que não forem prestados de acordo com o 
contratado; 

 
5.2.5. Disponibilizar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada, visando à melhoria contínua da execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

6.1.  A CONTRATADA obriga-se: 
 

6.1.1. Realizar cobertura diária dos resíduos depositados no aterro por meio de 
trator de esteira ou escavadeira hidráulica, com camadas de solo ou outro 
material apropriado, reutilizável ou não, que deverão ser transportados por 
caminhão caçamba; 
 

6.1.2. Realizar a manutenção e reparo dos drenos de chorume e de gases; 
 

6.1.3. Realizar a manutenção e reparo do reservatório de chorume; 
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6.1.4. Realizar a manutenção e reparo da bomba elétrica de recalque do 
chorume; 
 

6.1.5. Realizar a manutenção e reparo da iluminação elétrica da trincheira; 
 

6.1.6. Realizar a manutenção e reparo da geomebrana da trincheira; 
 

6.1.7. Realizar a manutenção do caminho de acesso à trincheira; 
 

6.1.8. Realizar a roçagem de entorno da trincheira conforme área definida no 
Anexo IX; 

 
6.1.9. Comunicar ao SAMAE de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

relacionada à execução dos serviços; 

6.1.10. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado 
pelo SAMAE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas; 

6.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica quanto aos acidentes de trabalho 
em que forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou 
em conexão com eles; 
 

6.1.12. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos 
seus empregados; 

 

6.1.13. Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos 
seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o SAMAE; 

 

6.1.14. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas durante a 
execução do contrato todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas neste processo; 

 

6.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SAMAE ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando 
da execução dos serviços; 

 

6.1.16. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória 
intentada por seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua 
verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 
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6.1.17. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer outra 
fonte de informação sobre o presente Contrato; 
 

6.1.18. Operar o aterro sanitário, independente e sem vínculos com o SAMAE, 
executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional, em número 
suficiente, devidamente treinado e habilitado, com registro em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 

 
6.1.19. Fornecer aos seus empregados, uniformes completos e equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), ambos adequados ao tipo de serviço 
executado, crachá de identificação, por ela subscrito, onde constará 
explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado e seu 
numero de registro na empresa; 

 
6.1.20. Promover a imediata substituição de seus empregados, em decorrência 

de férias, faltas ou afastamento por outros de igual habilitação, como 
também qualquer elemento cuja permanência seja considerada 
inconveniente pelo SAMAE, sem que isso acarrete qualquer ônus ao 
SAMAE; 

 
6.1.21. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus 

empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuízos 
comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio 
institucional ou material do SAMAE, ou de terceiros, em face da execução 
dos serviços, objeto do contrato; 

 
6.1.22. Solicitar a presença imediata do SAMAE em casos de acidentes durante 

a execução dos serviços, que ocasionarem ou não danos pessoais e 
materiais em bens do SAMAE ou de terceiros; 

 
6.1.23. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for 

constatada a sua insuficiência ou inadequação para a realização dos 
serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais ao SAMAE; 

 
6.1.24. Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações diárias e 

pertinentes à prestação dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia 
útil subsequente a execução do objeto; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

7.1.  A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme estabelecido no §1° do art. 65 da 
Lei n.° 8.666/1993. 
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7.1.1. Caso haja supressão que exceda o limite estipulado no §1° do artigo 65 da Lei 
8.666/1993, a mesma poderá ser realizada desde que resultante de acordo entre as 
partes, conforme disposto no inciso II do §2° do mesmo artigo. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

8.1.  Vigorarão para todo o período do contrato, os preços ofertados pela vencedora da 
licitação, decorrentes da proposta pelos serviços previstos e Objeto da licitação e 
declinados no competente contrato. 

 
8.2 . Os valores não oriundos de dissídio coletivo serão reajustados anualmente pelo 
IPCA ou, em caso de sua extinção, por índice que o substitua, ficando sua aplicação 
suspensa por um ano, salvo disciplinamento diverso e cogente oriundo da Lei Federal.  

 
8.3. Para fazer jus ao reajustamento apontado no item anterior, a contratada deverá 
efetuar solicitação mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do 
SAMAE, devendo ser entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  

 
8.4. Na concessão de reajustamento, este será calculado com base no índice 
apurado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), abrangendo o período compreendido entre a data limite 
para apresentação da proposta e o mês correspondente ao do implemento da 
anuidade. 

 
8.8. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato originado desta 
licitação, em face dos aumentos de custos que não possam, por vedação legal, serem 
refletidos através do reajuste disciplinado no item 8.2, a CONTRATADA deverá efetuar 
solicitação mediante requerimento formal dirigido ao Diretor-Presidente do SAMAE, 
devidamente instruído com a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, 
devendo ser entregue no Setor de Protocolo da autarquia.  

 
8.9. Os valores resultantes de dissídio coletivo estarão sujeitos a reequilíbrio, desde que 

haja alteração no piso da categoria e sua incidência seja comprovada, sendo no 
mesmo percentual concedido a título de dissídio, acordo ou convenção coletiva, ou 
estabelecido pelo Governo Federal.  

 
8.10. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação.  

 
CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 As despesas com a contratação da empresa vencedora serão custeadas com 
recursos próprios do SAMAE, através das dotações orçamentárias conforme abaixo: 

DOTAÇÃO 
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

910 – 3.3.90.39 
920 – 3.3.90.39 

01.004.17.512.0016-2.112 
01.004.17.512.0016-2.112 

00076 - Recursos Ordinários (Livres) 
00511 – Taxas - Prestação de Serviços 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

10.1 O pagamento será efetuado mensalmente no 10º (décimo) dia do mês 
subsequente à prestação dos serviços, através de depósito, ou boleto, bancário, por 
intermédio do setor financeiro do SAMAE.  

 
10.2 A Proponente vencedora deverá apresentar a nota fiscal até o 5° (quinto) dia útil 
do mês subsequente à prestação de serviços, para a emissão da nota de empenho, 
informando no corpo da nota os dados bancários para depósito, ou boleto em anexo, 
que será atestada através de Termo de Recebimento dos Serviços Executados emitido 
pelo Coordenador de Resíduos Sólidos, para posterior liquidação através do Setor de 
Compras e a Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do SAMAE. 

 
10.3 O pagamento mensal ficará condicionado à apresentação e entrega, quando da 
apresentação da nota fiscal, dos seguintes documentos, em fotocópia acompanhada do 
original, para conferência e autenticação pela CONTRATANTE: comprovantes de 
pagamentos de salários e consectários, demais vantagens, encargos previdenciários e 
fundiários de todos os funcionários contratados pela CONTRATADA para execução dos 
serviços constantes no objeto, cuja aprovação deverá ser manifestada, por escrito, pelo 
Diretor Administrativo do SAMAE, ou, na sua ausência, pelo Diretor Presidente, após 
regular e habitual inspeção dos documentos apresentados. 

 
10.4 Sobre os valores referentes aos serviços prestados, objeto do presente processo, 
será retido na fonte, pelo SAMAE, o percentual dos tributos/ contribuições federais e 
municipais, quando for o caso, por força das normas expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal, cabendo à Contratada destacar o percentual devido, quando da 
emissão das Notas Fiscais/Faturas. 

 
10.5 A CONTRATADA deverá apresentar, acompanhando todas as notas fiscais, as 
provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos 
ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, 
até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação. 

 
10.6 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito, uma vez 
satisfeitas às condições estabelecidas neste instrumento, utilizando-se como fator 
redutor pela não execução, ou execução parcial, a Planilha de Formação de Preços 
apresentada na assinatura do contrato. 
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10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento oriundos do SAMAE, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data prevista 
para o pagamento até a sua efetivação, tendo como base a taxa percentual anual de 
6%, ou outro índice que venha a substituí-la, calculados pro rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
 
EM = Encargos Moratórios; 

 
VP = Valor da parcela em atraso; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 

a do efetivo pagamento. 
 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 

        365  

 i = taxa percentual anual no valor de 6% 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 
 

11.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Licitante ou a contratada 
se sujeitará, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas, nas hipóteses previstas em Lei, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Municipal de Ibiporã, de acordo com o 
art. 87 da Lei Federal n º 8.666/1993.  

 
11.2. O Licitante se sujeitará, ainda, à sanção de declaração de inidoneidade, que 
poderá ser cumulada com aplicação de multa, sem prejuízo da rescisão contratual.  

 
11.3. A adjudicatária arcará com a multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total da contratação, quando:  

 
11.3.1. Desistir do objeto contratado, recusando-se a assinar o contrato de 
prestação de serviço;  

 
11.3.2. Rescindir, sem justificativa, o contrato de prestação de serviço objeto da 
presente licitação.  
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11.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das 
notas fiscais / faturas ou cobrada judicial ou extrajudicialmente, a critério da 
Administração.  

 
11.5. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

 
11.6. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 
sanção no Jornal do Município de Ibiporã.  

 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 
no Cadastro do SAMAE.  

 
11.8. Poderá ser aplicada multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato quando a Contratada:  

 
11.8.1.  Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;  

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

 
11.8.3.  Desatender às determinações da fiscalização ;  

 
11.8.4. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 
municipais;  

 
11.8.5. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, 
venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da obrigação 
da contratada em reparar os danos causados. 
 
11.8.6. Descumprir as obrigações contratuais estabelecidas.  

 
11.9. As multas previstas no item 11.8. poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, 
sempre que se repetir o motivo.  

 
11.9. Além das multas indenizatórias previstas nos itens 11.3. e 11.8., o não 
cumprimento das obrigações sujeitará a contratada à aplicação da pena de advertência 
por escrito.  

 
11.10. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação pelo SAMAE, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Licitante, 
à pena de suspensão temporária para licitar com qualquer órgão da Administração 
Direta e Indireta do Município de Ibiporã, pelo período de 2 (dois) anos, contados da 
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data de notificação da decisão final (art. 81, parágrafo único, da Lei Federal nº 
8.666/1993).  
 

11.11.  As sanções decorrentes do Processo Administrativo serão publicadas no Jornal 
Oficial do Município, registradas no SAMAE e comunicadas ao Município e as 
entidades profissionais competentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
  

12.1. Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a Licitante 
vencedora deverá, por ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

 
12.2. A garantia poderá ser em caução em dinheiro ou seguro garantia ou fiança 
bancária.  
 
12.3. A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do contrato.  
 
12.4. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução 
do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação 
por escrito. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das 
hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/1993, mediante motivação, assegurado 
o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, quando couber. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do SAMAE, representado pela Diretoria 
de Limpeza Pública, sob a responsabilidade do servidor Miguel Gardini ou outro 
servidor que eventualmente venha substituí-lo(a), devendo qualquer irregularidade ser 
comunicada ao SAMAE. 
14.2. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 
atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 
14.3. A fiscalização exercida pelo servidor indicado pela CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade total pela execução dos serviços, em absoluta 
concordância com o projeto básico e seus anexos, bem assim, as normas técnicas 
recomendadas pela ABNT e a legislação ambiental vigente. 
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14.4. A relação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será mantida por meio da 
fiscalização, sempre por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 

15.1 De comum acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA elegem o foro da Comarca 
de Ibiporã, Estado do Paraná, para dirimir qualquer questão controvertida oriunda deste 
contrato, renunciando neste ato a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os 
efeitos legais. 

 
Ibiporã, __ de ______________ de 2015. 

 
 
 
 

 ____________________ 
DIRETOR PRESIDENTE 

SAMAE 

_________________________ 
EMPRESA 

 
 
  
TESTEMUNHAS: 
 
________________________ __________________________ 
NOME:                               NOME 

RG: 
CPF: 
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ROTEIRO DE COLETA 
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IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOCAIS DE COLETA POR SETOR
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IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOCAIS DE COLETA POR SETOR
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IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOCAIS DE COLETA POR SETOR 
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CRONOGRAMA DE COLETA
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PERIODICIDADE DA COLETA

SETOR 01 –  
COLETA NOTURNA A PARTIR DAS 17
SEGUNDA À SABADO  

SETOR 02  
COLETA NOTURNA DE SEGUNDA A SABADO 
até 01h00min – NA TERÇA,QUINTA E SÁBADO (Rejeitos e Recicláveis)

BAIRROS: Conj. Hab. Henrique Alves Pereira, Conj.
de Ouro, Res. Portal do Vale, Res. Quebec, Jd. Flamboyant, Res. Tucanos, Jd. Morada do 
Sol, Parque Estoril,  Jd. São Francisco, Conj. José Leite da Silva, Conj. Antonio Frederico, 
Jd.Cinquentenário, Jd. Buenos Aires,
Res. Alberto Negro. Estes bairros estão localizados no Setor 02, dentro do quadrilátero 
compreendido entre a Avenida Souza Naves, Rua Francisco Loures Salinet, Rua Dezenove 
de Dezembro e BR - Contorno Nor
Nas segundas, quartas e sextas coleta de orgânicos durante o dia em todos os bairros do 
setor, terças e sábados rejeitos à noite e nas quintas reciclagem também à noite, 
nos bairros acima citados nos horários com
Importante: Nos bairros: Jd. Bom Pastor, Jardim Dom Bosco, Conjunto Antonio Guilherme, 
Conjunto Canadá e Vila Melo a coleta de todos os resíduos (
rejeitos) é realizada no período noturno também
17h00min e 01h00min. 
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PERIODICIDADE DA COLETA 
 

NOTURNA A PARTIR DAS 17h00min até 01h00min
 

 
 
 
 
 
 
 

COLETA NOTURNA DE SEGUNDA A SABADO – A PARTIR DAS 
NA TERÇA,QUINTA E SÁBADO (Rejeitos e Recicláveis)

BAIRROS: Conj. Hab. Henrique Alves Pereira, Conj. Pedro Splendor, Vila Rosana, Vila Rosa 
de Ouro, Res. Portal do Vale, Res. Quebec, Jd. Flamboyant, Res. Tucanos, Jd. Morada do 

Jd. São Francisco, Conj. José Leite da Silva, Conj. Antonio Frederico, 
Jd.Cinquentenário, Jd. Buenos Aires, Res. Bueno, Jd. Canaã, Res. Vista Bela, e parte do 
Res. Alberto Negro. Estes bairros estão localizados no Setor 02, dentro do quadrilátero 
compreendido entre a Avenida Souza Naves, Rua Francisco Loures Salinet, Rua Dezenove 

Contorno Norte, todos na Zona Norte de Ibiporã. 
Nas segundas, quartas e sextas coleta de orgânicos durante o dia em todos os bairros do 
setor, terças e sábados rejeitos à noite e nas quintas reciclagem também à noite, 

nos horários compreendidos entre 07h30min e 17h00min
Jd. Bom Pastor, Jardim Dom Bosco, Conjunto Antonio Guilherme, 

Conjunto Canadá e Vila Melo a coleta de todos os resíduos (recicláveis, orgânicos e 
) é realizada no período noturno também nos horários compreendidos entre 
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até 01h00min– DE 

A PARTIR DAS 17h00min 
NA TERÇA,QUINTA E SÁBADO (Rejeitos e Recicláveis) 

Pedro Splendor, Vila Rosana, Vila Rosa 
de Ouro, Res. Portal do Vale, Res. Quebec, Jd. Flamboyant, Res. Tucanos, Jd. Morada do 

Jd. São Francisco, Conj. José Leite da Silva, Conj. Antonio Frederico, 
Res. Bueno, Jd. Canaã, Res. Vista Bela, e parte do 

Res. Alberto Negro. Estes bairros estão localizados no Setor 02, dentro do quadrilátero 
compreendido entre a Avenida Souza Naves, Rua Francisco Loures Salinet, Rua Dezenove 

 
Nas segundas, quartas e sextas coleta de orgânicos durante o dia em todos os bairros do 
setor, terças e sábados rejeitos à noite e nas quintas reciclagem também à noite, somente 

preendidos entre 07h30min e 17h00min. 
Jd. Bom Pastor, Jardim Dom Bosco, Conjunto Antonio Guilherme, 

recicláveis, orgânicos e 
nos horários compreendidos entre 
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SETOR 03 
COLETA NOTURNA A PARTIR DAS 
SEGUNDA, QUARTA E SEXTA (Rejeitos e Recicláveis)
 
BAIRROS : Jd. Itamaraty, Vila Romana I e II, Jd. San Rafael, Res. Terra Bonita
Industrial- I, II, III, V, Pq. Industrial Castelo Branco I e II, Jd. Castelo Branco e Res. Santana. 
Estes bairros estão localizados no Setor 03, dentro do quadrilátero compreendido entre a 
Rua JK/Narciso Benati, Rua Ronat Walter 
Contorno Norte. 
A coleta do Orgânico é realizada durante o dia em todo o bairro do setor
compreendidos entre 07h30min e 17h00min
de orgânicos de dia, segundas e sextas re
noite, somente nos bairros acima citados
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COLETA NOTURNA A PARTIR DAS 17h00min até 01h00min
SEGUNDA, QUARTA E SEXTA (Rejeitos e Recicláveis) 

BAIRROS : Jd. Itamaraty, Vila Romana I e II, Jd. San Rafael, Res. Terra Bonita
I, II, III, V, Pq. Industrial Castelo Branco I e II, Jd. Castelo Branco e Res. Santana. 

Estes bairros estão localizados no Setor 03, dentro do quadrilátero compreendido entre a 
Rua JK/Narciso Benati, Rua Ronat Walter  Sodré, Rua João M. de Nóbrega, 

é realizada durante o dia em todo o bairro do setor
entre 07h30min e 17h00min. Então, nas terças, quintas e sábados a coleta 

de orgânicos de dia, segundas e sextas rejeitos à noite e nas quartas reciclagem também à 
somente nos bairros acima citados. 
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até 01h00min – NA 

BAIRROS : Jd. Itamaraty, Vila Romana I e II, Jd. San Rafael, Res. Terra Bonita I e II, Pq. 
I, II, III, V, Pq. Industrial Castelo Branco I e II, Jd. Castelo Branco e Res. Santana. 

Estes bairros estão localizados no Setor 03, dentro do quadrilátero compreendido entre a 
ão M. de Nóbrega,  e BR - 

é realizada durante o dia em todo o bairro do setor nos horários 
. Então, nas terças, quintas e sábados a coleta 

jeitos à noite e nas quartas reciclagem também à 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67

                          

Mapa dos Locais de difícil acesso aos caminhões de coleta
Autorizado a fazer bandeira por no máximo 01 (uma) hora
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Mapa dos Locais de difícil acesso aos caminhões de coleta
Autorizado a fazer bandeira por no máximo 01 (uma) hora

 
01- Jardim Municipal 
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Mapa dos Locais de difícil acesso aos caminhões de coleta 
Autorizado a fazer bandeira por no máximo 01 (uma) hora 
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02- Jardim John Kennedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO    
-78.079.639/0001-00 

CEP-86.200-000 

 

CONCORRÊNCIA nº 01/2015 – EDITAL – Página        
 
    

 

10
8 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67
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03- Jardim Cinquentenário 
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04- Conj. Antonio Frederico 
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05- Jardim Pinheiro, Recanto Pigarro, Jardim Eldorado, 
Vila Eliane, Vila Ribeiro, Conj. Ciro Ibirá de Barros e Parque Res. Pérolas.
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Jardim Pinheiro, Recanto Pigarro, Jardim Eldorado, 
Vila Eliane, Vila Ribeiro, Conj. Ciro Ibirá de Barros e Parque Res. Pérolas.
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Jardim Pinheiro, Recanto Pigarro, Jardim Eldorado,  
Vila Eliane, Vila Ribeiro, Conj. Ciro Ibirá de Barros e Parque Res. Pérolas. 
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Modelo de “Declaração Formal” da 
quantidade e qualidade de todas as ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal 

necessários à execução do objeto desta licitação
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06 - Jardim Edem 
 
 

 
ANEXO X 

 
 
 
 
 

Modelo de “Declaração Formal” da disponibilidade e vinculação ao futuro contrato na 
quantidade e qualidade de todas as ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal 

necessários à execução do objeto desta licitação
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disponibilidade e vinculação ao futuro contrato na 
quantidade e qualidade de todas as ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal 

necessários à execução do objeto desta licitação 
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Area (em vermelho) 
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(em vermelho) a ser realizada a roçagem - entorno da trincheira
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da trincheira 
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Localidade Cronograma de coleta – 7:30 as 17:00 
Barra Jacutinga Quarta-Feira 
Balneário Tibagi  Segunda-feira e sexta-feira 
Chacarás Marajoara  
Chacaras Engenho de Ferro 

Terça-feira, quinta-feira e sábado; 

Condominio de chácaras Itauna  Segunda-feira e terça-feira 
Recanto Alvorada Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. 
Estrada do barreirão | Fazenda da 
Esperança 

Quarta-Feira 

 
 

Barra do Jacutinga 
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Balneário Tibagi 
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Chacarás Marajoara  
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Chacarás Marajoara  - Chacaras Engenho de Ferro
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Engenho de Ferro 
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Condominio de chácaras Itauna 
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Recanto Alvorada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO    
-78.079.639/0001-00 

CEP-86.200-000 

 

CONCORRÊNCIA nº 01/2015 – EDITAL – Página        
 
    

 

11
9 

 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67

                          

Estrada do barreirão 
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Estrada do barreirão - Fazenda da Esperança
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Fazenda da Esperança 
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ANEXO X 
 

(Modelo de “Declaração Formal” da disponibilidade e vinculação ao futuro contrato na 
quantidade e qualidade de todas as ferramentas, instalações, equipamentos e pessoal 

necessários à execução do objeto desta licitação) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, VEÍCULOS E 
 

EQUIPAMENTOS 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 
 

(em papel que identifique a Licitante) 
 
 
 
 
 
 

(Nome da Licitante) ___________________________________________________, 
 
CNPJ  nº  _________________________________,  sediada  (endereço  completo) 
 
________________________________________________________, declara, sob as penas 
da Lei, como interessada na licitação, modalidade Concorrência Pública nº 01/2015, que por 
ocasião do início da prestação de serviços de coleta, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos, na área urbana e rural no Município de Ibiporã, disporá de quantidade e 
qualidade de todas as ferramentas, instalações, veículos, equipamentos e pessoal 
necessários, suficientes e adequados para o desempenho dos serviços, atendendo as 
normas técnicas e ambientais específicas e vigentes, nos termos exigidos no Edital e seus 
Anexo. 
Local e data. 
 
 

(nome e assinatura do declarante) 
(número da cédula de identidade do declarante) 

(carimbo da empresa c/ CNPJ) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 

 
 



     
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO    

 
 

AV. SANTOS DUMONT, 565 Caixa Postal, 67-C.N.P.J.-78.079.639/0001-00 
 

Fone (043) 3258-8195 – IBIPORÃ – PARANÁ – CEP-86.200-000 
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ANEXO XI 
 
 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO) 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 

 
(em papel que identifique a Licitante) 

 
 
 
 
 
 

(Nome da Licitante) ____________________________________________________, 
 
CNPJ  nº  _________________________________,  sediada  (endereço  completo) 
 
_____________________________________________________________________, indica 
o profissional técnico 
__________________________________________________________, registrado na 
entidade profissional competente sob o número ___________________ ___, como 
responsável técnico pela execução dos serviços, objetos desta licitação, conforme item 8.7.2. 
do presente Edital. 
 
 
Local e data. 
 
 

(nome e assinatura do declarante) 
(número da cédula de identidade do declarante) 

(carimbo da empresa c/ CNPJ) 

 
RECONHECER FIRMA(S) 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA 

Rua Emídio Dias de Camargo, 93 – Centro - Torre de Pedra/SP 
CNPJ 67.363.416/0001-45 

 

 

 
 

RECEBIMENTO DE EDITAL   
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2015 
 
 
Razão Social: ____________________________________________________________ 
CNPJ: _________________________ Inscr. Estadual: _______________________ 
Endereço: 
____________________________________________________________________  
E-mail: ____________________________________________________________ 
Cidade:_______________________________________________________ 
Estado:________  Telefone:_____________________________________ 
Fax:____________________________  
Obtivemos, nesta data, cópia do Edital da licitação acima identificada. 
 
 
 

_______ de _________________________ de 2015. 
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 Senhor Licitante, 

 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher este recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, por do 
e-mail: licitação@torredepedra.sp.gov.br 
  
 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Torre de Pedra da 
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 Maiores informações através do telefone (0xx15) 3252-8000, Setor Jurídico/Licitações, ou pelo 
e-mail: licitacao@torredepedra.sp.gov.br 

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA 
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EDITAL 
 

PROCESSO Nº. 11-L/15 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2015 
 

PREÂMBULO: Contratação de empresa, especializada por empreitada global, para construção 
do Centro de Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento. 
 
DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: dia 28 de maio de 2015 às 14:00h. 
 
LOCAL: Sala de Licitação, Prefeitura Municipal de Torre de Pedra, R. Emídio Dias de 
Camargo, nº 93, Centro – Torre de Pedra / SP. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA, localizada na R. Emídio Dias de 
Camargo, 93 – Centro, na Cidade de Torre de Pedra/Estado de São Paulo, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar, a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço global, objetivando 
a contratação de empresa, especializada por empreitada global, para construção do Centro de 
Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento, conforme Memorial descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma e Projetos, inclusos a presente autorização, a qual será regida pela 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas disposições a seguir estabelecidas: 
 

01. OBJETO 
 
A presente licitação destina-se a Contratação de empresa, especializada por empreitada global, 
para construção do Centro de Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento, conforme 
Memorial descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos, inclusos a presente autorização. 
01.1 – O imóvel devera obedecer os projetos, memoriais e respeitar os cronogramas previstos 
incluídos nos anexos desta TOMADA DE PREÇOS. 
01.2 – Os interessados poderão formular propostas com base em modelo alternativo de 
construção, com fornecimento da mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 
necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas 
oferecidas pela Prefeitura Municipal de Torre de Pedra, por conta da contratada, obedecendo o 
Memorial Descritivo (Anexo II) e Planilha de Preços (Anexo III) respeitadas as especificidades 
do sobredito modelo alternativo. 
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01.3 – Para elaboração de suas propostas os interessados devem observar o que dispõe os 
Anexos “MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO II” e “PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO 
III disponibilizado por meio de “arquivos eletrônicos”. 
01.4 – Minuta de Contrato Anexo V 
 
 

02. SUPORTE LEGAL 
 

Esta licitação será regida pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
disposições deste Edital, e demais normas aplicáveis à matéria objeto desta licitação. 
 

03. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e RECURSOS FINANCEIROS 
 

As despesas com a execução do presente contrato serão atendidas à conta de recursos 
orçamentários consignados no orçamento vigente, a saber: 
 

02 – Poder Executivo 
02.06.01 – Departamento de Serviços e Obras 
15.4510007.2002 – Manutenção da Unidade 
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Ficha 170) R$ 4.548,16 

 
02 – Poder Executivo 
02.06.01 – Departamento de Serviços e Obras 
15.4510007.2002 – Manutenção da Unidade 
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Ficha 171) R$ 250.000,00 

 
04. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
04.1. Poderão participar, da presente TOMADA DE PREÇOS, empresas cadastradas em 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, 
observadas a necessária qualificação, satisfazendo as condições previstas neste edital devendo 
apresentar a documentação do item 13, conforme previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. 
04.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial (artigo 32 da Lei Federal nº. 
8666/93), em apenas uma via cada, encadernados e numerados. 
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04.1.2. Os documentos que não tiverem o prazo de validade especificado terão validade por 60 
(sessenta) dias contados a partir da data de sua expedição. 
04.2. Será exigida da proponente licitante a prestação de garantia de 1% (um por cento) do 
valor global estimado, como condição de participação deste certame licitatório, conforme artigo 
31, inciso III e artigo 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, podendo a 
licitante optar por uma das seguintes modalidades: Caução em Dinheiro; Título da Dívida 
Pública; Seguro Garantia ou Fiança Bancária. 
 
 
04.2.1. A prestação da Garantia deverá ser efetuada até as 14:00h do dia correspondente à data 
da entrega dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA". 
04.2.2. A garantia prestada para participar da presente licitação será liberada em 10 (dez) dias 
úteis após a assinatura do Contrato decorrente. 
04.2.3. O valor estimado, atualizado pela prévia realizado pela Prefeitura, para a execução dos 
serviços e da garantia está a seguir demonstrado: 
 
 
Valor Total - R$ 254.548,16  
Valor da garantia 1% = R$ 2.545,48 
 
04.3. Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresas 
em regime de falência ou concordata, estando também abrangida pela proibição aquela que 
esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 
Administração e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a 
Administração Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições 
relacionadas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 
04.4. No caso da empresa vencedora do certame que venha a ser declarada inidônea para licitar, 
sendo este fato superveniente à homologação da presente licitação e anterior à assinatura do 
contrato, a administração poderá a seu exclusivo critério, adjudicar o contrato à empresa 
proponente habilitada que estiver em segundo lugar na proposta de preços, nas mesmas 
condições oferecidas pela proponente classificada em primeiro lugar. 
 

05. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DO EDITAL 
 

05.1. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, serão fornecidos aos 
interessados, no Setor de Licitações, sito à R. Emídio Dias de Camargo, 93, Centro, cidade de 
Torre de Pedra - SP, ou pelo fone/fax (15) 32528000, horário das 08h00m às 11h30m e 13:00h 
às 17:00h, nos dias úteis ou site www.torredepedra.sp.gov.br. 
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05.2. Cópia deste Edital e Anexos deverão ser retirados no Departamento de Licitações, no 
edifício da Prefeitura Municipal, no horário das 08h30m às 11h30m e 13:00h às 17:00h, nos 
dias úteis. 
 

06. PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DE ENTREGA DA OBRA 
 

06.1. O Prazo máximo para execução das obras e serviços objeto deste Contrato, será de 
06 (seis) meses, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviços pela 
Contratada e o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contando a partir da 
data de sua assinatura. 
06.2. Obriga-se a contratada a dar início aos serviços em até 03(três) dias úteis após o 
recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Prefeitura Municipal de Torre de Pedra; 
06.3. Entender-se-á por conclusão da obra e serviços, a realização total do empreendimento nos 
referidos prazos e entrega da obra em condições de ser utilizada e, para tanto, a Contratada 
deverá ter retirado todos os seus funcionários, bem como ter removido possíveis restos de 
materiais do local da obra e ter atendido o disposto no item 10 deste Edital. 
06.4. A obra será executada sob a modalidade de empreitada por preço global. 
06.5. Quaisquer serviços extraordinários que decorram de modificações nos projetos, somente 
poderão ser executados mediante a concordância da Prefeitura e após a celebração do Termo de 
Aditamento. 
 

07. GARANTIAS E SANÇÕES 
 

07.1. Será exigida prestação de garantia de cumprimento de contrato, a ser ulteriormente 
celebrado com a empresa vencedora desta licitação, no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, conforme Parágrafo 2º do Artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, podendo o licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO 
EM DINHEIRO; TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA; SEGURO GARANTIA ou FIANÇA 
BANCÁRIA. 
07.2. A prestação da Garantia deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do Contrato. 
07.3. A restituição da garantia prestada pela Contratada, somente será liberada após a execução 
do contrato e recebimento definitivo. 
07.4. Caso o pagamento da garantia prestada seja efetuado em dinheiro, o recolhimento far-se-á 
por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência bancária a critério da 
Prefeitura. 
07.5. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a Contratada às penalidades e sanções previstas 
na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, artigos 86 a 88, em especial: 
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07.5.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades; 
07.5.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa ou etapas não concluídas nos 
prazos pactuados. 
07.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição da etapa em execução, pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Edital e do Contrato. 
07.5.4. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. 
07.5.5. Perda da Caução, no caso de paralisação dos serviços ou rescisão contratual. 
07.5.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
07.5.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 
07.6. A multa de que trata o subitem 7.5.2. deste Edital, somente poderá ser relevada, quando 
os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que 
independam da vontade da Contratada e quando aceitos, justifiquem o atraso. 
07.7. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de optar pela 
dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada ou 
se não tiver saldo, inscrever na Dívida Ativa do Município. 
 

08. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

08.1. De acordo com as medições efetuadas pelo representante do Departamento de Obras 
Municipal. 
08.2. As faturas das medições dos serviços executados, conforme cronograma de liberação dos 
recursos/repasses para o município e cronograma de execução dos serviços, deverão ser 
acompanhados das planilhas de quantitativos. 
08.5. Os pagamentos serão conforme as Medições, em até 30 (trinta) dias após a entrega do 
Laudo de Medição no Setor Financeiro e processamento das despesas. 
 

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 
 

9.1. A Obra será recebida provisoriamente e definitivamente mediante os respectivos termos, 
após vistoria pela fiscalização da Prefeitura que comprove sua conclusão e o decurso de prazo 
de observação, que será de 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório. 
9.2. Quando verificada qualquer pendência ou irregularidade, fica estabelecido o prazo de 10 
(dez) dias para correção. 
 

10. ENCERRAMENTO 
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10.1. Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar os Envelopes contendo 
Documentação e Proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los no Setor de Licitações, na 
sede da Prefeitura Municipal, na R. Emídio Dias de Camargo, 93, Centro, cidade de Torre de 
Pedra - SP, onde os mesmos serão protocolados, até às 14:00h do dia 28 de maio de 2015, 
data em que se dará o encerramento do recebimento dos Envelopes para participação desta 
licitação. 
10.2. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, 
será aceito, vedada também à inclusão ou substituição de qualquer documento. 
 

 
11. ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
11.1. A abertura dos envelopes contendo Documentação e Proposta dar-se-á pela Comissão 
Permanente de Licitações no dia 28 de maio de 2015, às 14:00h, na Sala de Licitações, na 
sede da Prefeitura Municipal de Torre de Pedra. 
 

12. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 

12.1. A Documentação e Proposta deverão ser entregues no local determinado no item 10.1., 
deste Edital, até o dia e horário fixados para o encerramento desta licitação, em envelopes 
separados e fechados, contendo os dizeres: 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2015 
PROCESSO Nº. ___/2015 
HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO:........de.........de 2015 – ..............h 
PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
ENVELOPE Nº. 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2015 
PROCESSO Nº. ___/2015 
HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO:.......de.........de 2015 – ..............h 
PROPONENTE: 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA 

Rua Emídio Dias de Camargo, 93 – Centro - Torre de Pedra/SP 
CNPJ 67.363.416/0001-45 

 

 

 
 
ENDEREÇO: 
ENVELOPE Nº. 02 - "PROPOSTA" 
 
12.2. Os documentos apresentados ficarão retidos e farão parte do processo. 
 

13. HABILITAÇÃO 
 

13.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação automática da proponente, 01 (uma) via original ou fotocópia autenticada nos 
termos deste Edital e da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, de cada documento a seguir 
relacionado: 
 
13.1.1. REQUISITOS PARA OS CADASTRADOS 
a) O Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da 
Licitação. 
b) Documentos relativos à regularidade fiscal: 
b.1) Prova de regularidade para as Fazendas Federal (Certidão de Regularidade de Tributos 
Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal) Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do Licitante, ou de outra equivalente, na forma da Lei; 
b.2) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
b.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
b.4) No caso dos documentos mencionados nos subitens b.1., b.2. e b.3. não fixarem prazo de 
validade, serão considerados 60 (sessenta) dias de sua emissão. 
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação. 
d) Declaração, sob as penas da Lei, acerca do atendimento ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal, no sentido de que não há trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 
e) Documentação exigida para Qualificação Técnica (subitem 13.1.2.3); 
f) Documentação exigida para Qualificação econômico-financeira (subitem 13.1.2.4). 
 
13.1.2. Requisitos para os não cadastrados 
 
13.1.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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13.1.2.1.1 - Declaração expressa do(s) responsável (is) pela empresa de que a mesma não está 
impedida de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades públicas, federal, 
estadual ou municipal e que não foi ou esta sendo punida por esses órgãos; 
13.1.2.1.2 - 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; 
13.1.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
13.1.2.1.4 - Decreto de autorização, 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. 
 
13.1.2.2 - REGULARIDADE FISCAL 
13.1.2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
13.1.2.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
13.1.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, inclusive Dívida Ativa; 
13.1.2.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº. 8.883, de 1994); 
13.1.2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
13.1.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.1.2.3.1 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente - Certidão de Registro no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, atualizado, da Empresa e 
de seu(s) Responsável (is) Técnico(s), se de outro Estado, deverá validar a Certidão com o visto 
do CREA/SP; de acordo com a Resolução de 336/89 de 27 de outubro de 1989 e Resolução de 
413/97 de 27 de junho de 1997. 
13.1.2.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
13.1.2.3.2.1 - A comprovação acima deverá ser efetuada através da apresentação de no mínimo 
1 (um) Atestado de execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA, através 
da anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo. 
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13.1.2.3.2.2 - Deverá o atestado constar a execução de obras compatíveis com 
o objeto licitado de acordo com a sumula 24 TCE/SP ( 50%). 
13.1.2.3.2.3 - Comprovante de que atende às exigências mínimas relativas a instalações de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais 
para o cumprimento do objeto da licitação, mediante a apresentação de relação explícita e da 
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis; 
13.1.2.3.2.4 - A comprovação quanto à capacidade técnico-profissional da licitante far-se-á 
mediante a comprovação de possuir profissional de nível superior, responsável técnico 
pertencente ao quadro permanente da licitante, na data do presente edital e estar registrado no 
CREA como responsável técnico da mesma, sendo ele detentor dos atestados de 
responsabilidade técnica para execução de obra(s) ou serviço(s), anexando cópias dos 
respectivos acervos técnicos emitidos pelo CREA, com as características indicadas nos subitens 
b.1 e b.2. 
NOTA 1 - Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
NOTA 2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
 
13.1.2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da 
sede do proponente; 
a.1) A proponente, com sede em cidades com mais de um Cartório Distribuidor de Ações de 
Falências e Concordatas, deverá apresentar Certidão da Corregedoria do Estado, indicando os 
Cartórios distribuidores de Ações de Falência e Concordatas da localidade da Empresa. 
 
b) Comprovação de possuir capital mínimo integralizado ou patrimônio líquido registrados na 
Junta Comercial do Estado da Sede da licitante na data da apresentação da proposta, igual a 
10% (dez por cento) do valor global estimado do objeto desta licitação – R$ R$ 254.548,16 x 
10% = R$ 25.454,81, através da apresentação do contrato social ou última alteração contratual, 
acompanhado da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da 
licitante. 
c) Comprovante de haver prestado garantia, no valor de 1% (um por cento) do valor global 
constante na planilha de orçamento apresentada pela Prefeitura, como condição de participação 
no certame, conforme artigo 31, Inciso III e artigo 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 
d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a licitante possuir boa situação financeira através 
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de planilha (devidamente assinada pelo contador responsável), onde devem ser demonstrados 
os seguintes índices: 
 
1)Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,50 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
ILG = -------------------- ------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,50 
Ativo Circulante 
ILC = ---------------------------- 
Passivo Circulante 
 
3) Grau de Endividamento menor ou igual a 0,50 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
GE = -------------------------------------------------------- 
Ativo Total 
 
NOTA: Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem os índices 
mínimos exigidos. 
 
13.1.2.5 - Documentação Complementar 
a) Declaração de que apresentará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
caso seja a vencedora do certame, numa das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 do Edital; 
b) Declaração de que a empresa licitante nunca foi declarada inidônea por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, tendo em vista os 
artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações ou se foi, apresentar 
comprovante acerca de sua reabilitação. 
c) Declaração de que concorda e sujeitar-se-á a todos os termos do presente Edital; 
d) Declaração de que examinou o Projeto, o Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e 
Plantas, todos elaborados pela Prefeitura Municipal e também os demais anexos, não existindo 
nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes documentos na sua integra; 
e) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, conforme Lei nº. 9.854/99. 
13.2. Validade dos Documentos; 
13.2.1. Os documentos exigidos para habilitação somente serão aceitos se a data de validade 
neles assinalados for igual ou superior à data marcada para entrega dos envelopes ou na 
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hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos 
se emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes 
contendo Documentação e Proposta, conforme item 10, deste Edital. 
13.3. Os Documentos deverão ser apresentados, para que não haja folhas soltas, numeradas 
sequencialmente, com índice que os identifique claramente. 
 

14. VISITA TÉCNICA 
 

14.1. Para a Visita Técnica a empresa licitante deverá indicar um Engenheiro Civil pertencente 
ao seu quadro técnico, devidamente credenciado para apresentar-se na sede da Prefeitura, 
localizada a Rua Emídio Dias de Camargo, 93 - Centro, onde tomará conhecimento das 
condições e do local da realização das obras. 
14.2. As Visitas deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis do dia 05 de maio de 2015 
até o dia 27 de maio de 2015, e somente será realizada, com acompanhamento de 
Engenheiro da Prefeitura Municipal, onde a empresa interessada deverá agendar o dia e 
horas para que o engenheiro esteja no local, na data previamente estabelecida. A empresa 
receberá comprovante de sua visita técnica, que será fornecido pela Prefeitura, conforme 
(Anexo VI). 
14.3. A visita técnica se destina a subsidiar os interessados na elaboração de suas propostas, 
portanto, a participação é obrigatória e não se constitui em requisito de habilitação. 
 

15. PROPOSTA 
 

15.1. Os licitantes deverão apresentar a Proposta contendo a discriminação dos serviços, preços 
unitários e totais por cada tipo de unidades e valor global da obra. 
15.2. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante, em apenas uma via, 
datilografada ou impressa, em um só lado do papel, sem rasuras, borrões, emendas, ressalvas 
ou omissões e devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, com indicação do 
seu subscritor, a indicação do número desta licitação, a razão social, endereço completo e CNPJ 
do proponente. 
15.3. Deverá integrar a proposta: 
15.3.1. Cronograma Físico Financeiro; 
15.3.2. Declaração de que o Memorial Descritivo apresentado pela Prefeitura contém os dados 
necessários e suficientes à plena caracterização dos serviços 
e demais informações complementares a serem utilizadas na execução dos serviços; 
15.3.3. Proposta de preços. 
15.3.4. Declaração do Prazo de execução da obra, que não deve ser superior ao estipulado no 
item 6.1. deste Edital; 
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15.3.5. Declaração do prazo de validade da Proposta, que não deve ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua abertura. 
 

 
16. CREDENCIAMENTO 

 
16.1. No início da sessão de abertura dos envelopes, as empresas participantes poderão se fazer 
representar diretamente, por um diretor ou um de seus sócios, através da apresentação de cópia 
autenticada do contrato social, ou, indiretamente por meio de procuração com firma 
reconhecida ou de carta de credenciamento específica. 
16.2. Os contratos sociais, as procurações e as cartas credenciais, serão apresentadas à 
Comissão Permanente de Licitação, que examinará os documentos no início da sessão, antes da 
abertura dos envelopes nº. 01 - Documento de Habilitação. 
16.3. As cópias dos contratos sociais, as procurações e as cartas de credenciais serão retidas 
pela Comissão Permanente de Licitação e anexadas ao processo. 
16.4. A ausência do representante credenciado ou a não apresentação ou incorreção do 
documento de credenciamento para participar da Reunião de Abertura dos Envelopes, não 
acarretará a inabilitação ou desclassificação da empresa licitante, embora que, durante os 
trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais ou credenciados, que 
constará de ata, cabendo recurso quanto aos seus efeitos, não sendo permitida refutações orais. 
 

17. ENCERRAMENTO 
 

17.1. No dia e hora estabelecidos, na presença dos membros da Comissão Permanente de 
Licitações, serão abertos, primeiramente, os Envelopes “Documentação” e examinados os seus 
conteúdos, a fim de serem os participantes considerados habilitados ou não. Aos participantes 
considerados inabilitados quanto aos documentos apresentados, os envelopes “Proposta” serão 
devolvidos intactos, desde que tenham desistido da interposição de recursos, ou após a sua 
denegação, se for o caso; 
17.2. Não havendo impugnação, os Envelopes contendo “Proposta” das licitantes habilitadas 
quanto aos documentos, serão abertos no horário estipulado. 
17.3. Havendo recurso, os trabalhos serão suspensos, designando-se nova data para abertura 
dos Envelopes “Proposta”, que serão rubricados pelos presentes e guardados em cofre da 
Municipalidade; 
17.4. Os membros da Comissão poderão suspender os trabalhos a fim de realizar diligências 
destinadas a melhor instruir o processo licitatório; 
17.5. Das decisões da habilitação, bem como da classificação e desclassificação da proposta 
cabe recurso com efeito suspensivo, dirigido à Comissão Permanente de Licitações, a ser 
interposto no prazo, conforme dispõe o artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
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protocolados no horário de expediente, junto ao Setor de Protocolo na sede da Prefeitura 
Municipal. 
17.6. As questões porventura suscitadas durante os atos públicos desta licitação, serão 
resolvidas na presença dos licitantes ou de seus representantes, ou deixadas para posteriores 
deliberações, a juízo da Comissão. 
 

18. CLASSIFICAÇÃO 
 

18.1. As propostas serão classificadas em ordem crescente, considerando-se em primeiro lugar 
a que apresentar menor o preço global, para execução da totalidade dos serviços licitados e 
fornecimento de materiais, desde que obedecidas todas as condições deste Edital e seus 
Anexos. 
18.2. Serão desclassificadas as propostas: 
18.2.1. Que não apresentarem valores em conformidade com o item 16.1. deste Edital; 
18.2.2. Cujos preços não forem apresentados em moeda corrente do país; 
18.2.3. Que se mostrarem manifestamente inexequíveis; 
18.2.4. Que não atenderem as exigências deste edital e seus anexos; 
18.2.5. Que se baseiem em propostas dos demais licitantes; 
18.2.6. Que contenham rasuras ou ressalvas que as invalidem; 
18.2.7. Que ofertem qualquer vantagem não prevista neste edital. 
18.3. Qualquer licitante poderá ser convocada para que no prazo que a Comissão lhe consignar, 
complementar informações ou prestar esclarecimentos referente ao objeto desta licitação. 
18.4. Se a Comissão Permanente de Licitações se considerar em condições de 
analisar, classificar ou julgar as propostas no próprio ato de abertura dos envelopes, poderá 
fazê-lo, caso contrário suspenderá os trabalhos pelo prazo necessário, e comunicará as 
empresas o julgamento, que será publicado na Imprensa Oficial Local e Diário Oficial. 
18.5. Encerrada a fase de julgamento, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal que, 
concordando com o relatório, homologará e adjudicará a licitação. Não concordando, devolverá 
o expediente à Comissão para se refazer a etapa impugnada, anulará ou revogará a licitação, 
assegurando-se, no caso de desfazimento do processo licitatório, o contraditório e a ampla 
defesa. 
18.6. Assegura-se à Prefeitura Municipal o direito de, a qualquer tempo antes da contratação, 
revogar ou anular no todo ou em parte o presente procedimento licitatório, sem que caiba a 
qualquer dos licitantes direito a indenização. 
18.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, adotar-se-á o critério de sorteio disposto 
no parágrafo 2º do art. 45 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

19. RECURSOS 
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19.1. Fica assegurado aos licitantes, o direito a todos os recursos admitidos pela Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser 
encaminhados a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e protocolados no horário das 
08h00m às 11h30m e das 13:00h às 17:00h, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Torre de Pedra, localizada na R. Emídio Dias de Camargo, 93, Centro, Centro, Torre de 
Pedra/SP. 
 

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 

20.1. Os proponentes poderão solicitar da Prefeitura Municipal, esclarecimentos 
complementares, até o quinto dia útil que anteceder a entrega dos envelopes para participação 
nesta licitação, pedido este que deverá ser formalizado e encaminhado a Comissão Permanente 
de Licitações. 
20.2. Terão valor somente as informações, correções e alterações que forem fornecidas 
oficialmente pela Prefeitura. 
20.3. No caso de não solicitação de esclarecimentos pelos proponentes dentro do prazo 
estipulado, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, portando, direito a reclamações posteriores. 
 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1. A aceitação da proposta vencedora, pela Prefeitura, obriga sua proponente à execução 
integral dos serviços objeto desta licitação pelas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a 
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer 
seja por erro ou omissão. 
21.2. A licitante deverá analisar cuidadosamente os elementos fornecidos para a licitação, tais 
como Edital, projeto, memorial, planilha, detalhes, etc., bem com vistoriar o local de realização 
dos serviços, antes da apresentação da proposta, não podendo após, alegar omissão, 
desconhecimento de condições ou imperfeição dos mesmos. 
21.3. A licitante classificada em primeiro lugar, que sem motivo justificado e aceito, recusar-se 
a honrar a proposta apresentada a presente licitação, será declarada inidônea e impedida de 
participar em futuras licitações. 
21.4. Se a licitante vencedora desta licitação, recusar ou não comparecer para 
a assinatura do contrato ou documento que a substitua, após notificação por escrito para fazê-lo 
e dentro do prazo que lhe for concedido, poderá a Prefeitura adjudicar o objeto desta licitação à 
outra proponente situada na ordem imediata de classificação, nas mesmas condições e preços 
apresentados pela primeira colocada. 
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21.5. A Prefeitura se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por 
despacho motivado, adiar, cancelar ou revogar a presente licitação, sem que isso represente 
motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
21.6. A Prefeitura se reserva o direito de contratar ou não, de maneira parcial ou total, os 
serviços objeto desta licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas 
participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
21.7. É vedado à Contratada subcontratar ou transferir o Contrato sem estar expressamente 
autorizado por escrito pela Prefeitura. 
21.7.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura, 
será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das 
combinações legais e contratuais. 
21.7.2. Em caso de subcontratação, expressamente autorizada pela Contratante, a contratada 
permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, 
quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do 
Contrato. 
21.8. Aplicam-se a presente licitação os dispositivos legais específicos sobre o assunto desde 
que não conflitantes, conforme artigo 124 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
21.9. Para quaisquer questões suscitadas e não resolvidas via administrativa, fica eleito o 
FORO DA COMARCA DE PORANGABA, Estado de São Paulo. 
 
Torre de Pedra - SP, 05 de maio de 2015. 
 
 
 

_________________________________________ 
Viviane Gomes de Novaes Vaz  

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 

___________________________ 
Emerson José da Mota 

Prefeito Municipal 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO n.º ___/____ 

TOMADA DE PREÇO 04/2015 
 

Contratação de empresa, especializada por empreitada global, para 
construção do Centro de Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento, 
conforme Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e 
Projetos. 
 

O presente contrato é firmado entre MUNICÍPIO DE TORRE DE PEDRA, Estado de São 
Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, devidamente cadastrado no C.N.P.J. sob n.º 
67.363.416/0001-45, com sede administrativa, à Rua Emídio Dias de Camargo, n.º 93 - Centro, 
em Torre de Pedra, neste Estado, neste ato devidamente representado por seu Prefeito 
Municipal em exercício Sr. EMERSON JOSÉ DA MOTA, brasileiro, casado, Construtor, 
portador do R.G. nº 23.700.250-4 e do CPF do MF nº 13.234.807-8, residente e domiciliado à 
Avenida 15 de Setembro, CDHU, n.º 11, em Torre de Pedra, neste Estado, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ORÍGENES BELLO & CIA 
LTDA - ME estabelecida na cidade de Rua Bandeirantes, nº 62, Centro, cidade de Porto Feliz, 
estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.084.220/0001-15, daqui em diante 
denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. ORÍGENES BELLO, 
portador do RG. n.º 10.853.699-SSP/SP e CPF n.º 028.223.788-78. 
 
As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº. 8666/93, 
e suas diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº. 8883/94, tanto quanto pelas 
cláusulas e condições do edital da TOMADA DE PREÇOS nº. ___/2015, Processo nº. 
__/2015, que faz parte integrante deste, bem como as seguintes: 
 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa, especializada por empreitada global, para construção do Centro de 
Triagem, de Resíduos Sólidos e Equipamento, conforme Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, 
Cronograma e Projetos. 
 

Cláusula Segunda - EXECUÇÃO DO OBJETO. 
 

2.1. O prazo para início da execução dos serviços será de 03 (três) dias, contados a partir da 
expedição da ordem de serviço e o de conclusão no prazo de 04 (quatro) meses. 
2.2. Caberá a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à 
Segurança e Medicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou 
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materiais, bem como a preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão-
de-obra contratada de terceiros, se o caso. 
2.2.1. Caberá ainda a CONTRATADA treinar seus funcionários para a prática de prevenção de 
acidentes, fornecer os equipamentos de proteção individual necessários, bem como tornar 
obrigatória e fiscalizar sua utilização. 
2.2.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por 
meio de agente técnico, se as condições estão sendo cumpridas pela CONTRATADA, devendo 
este garantir livre acesso às dependências da obra, bem como, apresentar toda a documentação 
relativa à Segurança e Medicina do Trabalho. 
2.3. O prazo do presente contrato será de 18 (dezoito) meses, contado da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, mediante justificativa, através de formalização de termo aditivo. 
 

Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE 
 

3.1. O valor do presente contrato será de R$ ...............(............) obtidos com base na planilha de 
quantidade e preços unitários da CONTRATADA. 
3.2. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela verba: 
 

02 – Poder Executivo 
02.06.01 Departamento de Serviços e Obras 
15.4510007.2002 - Manutenção da Unidade 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações – Ficha 170 – R$ 4.548,16 
 
02 – Poder Executivo 
02.06.01 Departamento de Serviços e Obras 
15.4510007.2002 - Manutenção da Unidade 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações – Ficha 171 – R$ 250.000,00 

 
 

 
Cláusula Quarta: DAS OBRIGAÇÕES 

 
4.1. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do Artigo 65 da Lei Federal n º 8666/93 fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou  supressões que se 
fizer na obra, até o limite legal permitido, mediante aditamento contratual. 
4.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos 
ou incorreções de execução ou de materiais empregados. 
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4.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 
4.4. A CONTRATADA deverá manter permanentemente na obra um técnico, devidamente 
credenciado para receber, como seu representante, ordem de execução, dar andamento às 
providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo o mais necessário à boa execução dos 
serviços e obras objeto deste contrato, somente podendo substituí-lo por elemento de igual, ou 
melhor, experiência profissional e mediante prévia autorização escrita do CONTRATANTE. 
4.5. Sempre que necessário, a CONTRATADA poderá reforçar a sua equipe de técnicos na 
obra para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal 
necessidade. 
4.6. Ao final da obra, deverá a CONTRATADA proceder a recomposição do terreno, 
demolição das construções do canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável. 
4.7. Terá a CONTRATADA que reforçar o seu parque de equipamentos se for constatada 
inadequação para realizar os serviços de acordo com cronograma ou se, em virtude de atraso 
em uma das suas fases, for necessário esse aumento de equipamentos para recuperação de 
tempo perdido. 
4.8. Se necessário, a CONTRATADA praticará a substituição dos equipamentos defeituosos ou 
que estiverem em más condições de funcionamento. 
4.9. Somente após o término da utilização dos equipamentos em face do plano de trabalho 
desenvolvido ou mediante autorização escrita do CONTRATANTE, poderá a CONTRATADA 
retirá-los do canteiro de obras. 
4.10. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer 
alteração ou acréscimo sem a competente autorização escrita do CONTRATANTE. 
4.11. A CONTRATADA obriga-se a impedir que o seu pessoal ou equipamento ingresse em 
terras de terceiros sem autorização do CONTRATANTE, respondendo por qualquer dano que 
tal procedimento originar. 
4.12. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, de 
acordo com o art. 71 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / MEDIÇÃO. 
 

5.1. As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados 
e considerando os preços unitários de planilha de preços da contratada. 
5.2. Os valores das medições acompanharão as medições efetuadas pelo representante do 
Departamento de Obras Municipal e conforme recursos disponibilizados e normas da Portaria 
MS 1.403/2011. 
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5.3. As faturas das medições dos serviços executados, conforme cronograma de liberação dos 
recursos/repasses para o município e cronograma de execução dos serviços, deverão ser 
acompanhados das planilhas de quantitativos. 
5.4. Os pagamentos serão conforme a medição, em até 30 (trinta) dias após a entrega do Laudo 
de Medição no Setor Financeiro e processamento das despesas. 
5.5. A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento prévio das contribuições incidentes 
sobre a remuneração dos segurados, incluídas em nota fiscal fatura correspondente aos 
serviços, nos termos do Artigo 31, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n º 8212/91, acrescentados pela 
Lei Federal nº. 9032/95. 
5.6. O pagamento referente às medições será efetuado em até 30 dias, contados a partir da data 
da liberação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Torre de Pedra, observadas as 
cláusulas contratuais a respeito, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 
determinada pelo CONTRATANTE, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade. 
 

Cláusula Sexta: RECEBIMENTO DA OBRA 
 

6.1. Para o recebimento da obra observar-se-á o procedimento a seguir: 
6.1.1. A fiscalização do CONTRATANTE verificará se a obra está concluída de acordo com 
estabelecido nas especificações técnicas e, em caso positivo, proporá a sua aceitação provisória; 
6.1.2. Após a entrega da última medição será dado prazo de 90 (noventa) dias para a 
observação do objeto licitado, ao final do qual a mesma será recebida definitivamente através 
do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Torre de Pedra. 
6.1.3. Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsável, neste período, sendo obrigado 
a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidade pelo 
CONTRATANTE, contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado. 
6.1.4. Antes da assinatura do Termo de Recebimento, quer provisório quer definitivo, a 
CONTRATADA deverá atender todas as exigências da fiscalização do CONTRATANTE, 
relacionadas com qualquer defeito ou imperfeição verificados, que 
deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 
6.1.5. A assinatura do Termo de Recebimento em definitivo não implica em eximir a 
CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro. 
 

Cláusula Sétima: FISCALIZAÇÃO 
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7.1. O CONTRATANTE fiscalizará, por meio que julgar melhor, seja por fiscais ou prepostos 
que ele designar, devendo a CONTRATADA facilitar de modo amplo e completo, as ações dos 
fiscais permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra. 
7.2. A CONTRATADA manterá junto às obras permanentemente representantes qualificados, 
com capacidade e poderes para resolver no local aqueles assuntos cuja demora em ter solução 
possam afetar o bom andamento das obras. 
7.3. A Fiscalização agirá e decidirá em nome do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, 
inclusive rejeitando os trabalhos que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas e 
especificações ou com a melhor técnica consagrada pelo uso, a seu critério exclusivo, por 
escrito, notificando a CONTRATADA e comunicando aos seus superiores. 
7.4. A fiscalização ordenará a imediata retirada do local de empregado da CONTRATADA que 
dificultar a sua ação fiscalizadora. 
7.5. A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e refazer, até 48 (quarenta e oito) horas após 
receber a notificação, as suas expensas o serviço que não for aceito. 
 

Cláusula Oitava: MULTAS E PENALIDADES 
 
 

8.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas 
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a Contratada às penalidades e sanções previstas 
na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, artigos 86 a 88, em especial: 
8.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades; 
8.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa ou etapas não concluídas nos 
prazos pactuados. 
8.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição da etapa em execução, pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Edital e do Contrato. 
8.1.4. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato. 
8.1.5. Perda da Caução, no caso de paralisação dos serviços ou rescisão contratual. 
8.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
8.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 
8.2. A multa de que trata o subitem 8.1.2. deste Edital, somente poderá ser relevada, quando os 
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam 
da vontade da Contratada e quando aceitos, justifiquem o atraso. 
8.3. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de optar pela 
dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada ou 
se não tiver saldo, inscrever na Dívida Ativa do Município. 
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Cláusula Nona: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

9.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o contrato que vier 
a ser assinado, conforme Artigo 78 incisos I ao XIV da Lei Federal nº. 8666/93, também 
quando a fiscalização constatar: 
9.1.1. Fraude comprovada; 
9.1.2. Transferência, no todo ou em parte, do presente contrato sem autorização prévia do 
CONTRATANTE. 
9.1.3. Atraso no cronograma das obras, por culpa da CONTRATADA, com rescisão de pleno 
direito, sem prévio aviso ou medida judicial. Neste caso o CONTRATANTE imitir-se-á, 
imediatamente, na posse das obras, sem mais formalidades. 
9.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos acima especificados, a CONTRATADA 
perderá em favor do CONTRATANTE a retenção a que se refere à Cláusula Décima deste 
contrato. 
 
 

Cláusula Décima: RETENÇÕES 
 
 

10.1 A CONTRATADA fará o recolhimento de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, no ato de sua assinatura, de acordo com o artigo 56, parágrafo 1º, Incisos de I a III, e 
parágrafos 2º e 4º da Lei Federal nº. 8666/93, em conformidade com a sua opção. 
10.2. A retenção será restituída, mediante requerimento da CONTRATADA, no ato da 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, corrigida monetariamente de 
acordo com o IPCA/IBGE. 
 
 

Cláusula Décima Primeira: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

11.1. O presente contrato está vinculado ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 04/2015, de 
acordo com o Artigo 55, inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93. 
11.2. A obra deverá ser matriculada no INSS, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do 
contrato. Os comprovantes de pagamento referente a ISS-FGTS-INSS do mês anterior, deverão 
ser apresentados para recebimento da segunda medição em 
diante. 
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11.3. Fica a CONTRATADA responsável pela baixa da matrícula referida na cláusula. 
11.4. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação, 
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município. 
 
 

Cláusula Décima Segunda: DO FORO 
 
12.1. Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Comarca de Porangaba, Estado de 
São Paulo, para solução de qualquer litígio ou ações decorrentes do presente contrato, ou ainda 
de sua execução. 
12.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (quatro) 
vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presente. 
 
 

Torre de Pedra, _____ de _______ de 2015. 
 
 
 

___________________________________ 
Emerson José da Mota 

Prefeito Municipal de Torre de Pedra – SP 
CONTRATANTE 

 
 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: 
RG.nº. 
 
 
Nome: 
RG.nº 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Nº PROCESSO 11-L/15 
N.º TOMADA DE PREÇO 04/2015 
EXERCÍCIO 2015 
 

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o 
acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu 
julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

Torre de Pedra, XX de XXXXX de 2.015 
 
 

EMERSON JOSÉ DA MOTA 
Prefeitura Municipal de Torre de Pedra 

Contratante 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

Contratada 
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EDITAL RETIFICADO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015 

1 PREAMBULO  

1.1 A Prefeitura do Município de Pontal do Paraná, através da Comissão 

Permanente de licitações, nomeada pela Portaria nº. 8.666/93, suas 

alterações e demais legislações aplicáveis, torna publica a realização de 

Licitação na Modalidade Concorrência Publica, no dia 28 de maio de 2015, 

às 09h30min, na sala de licitações – Prefeitura Municipal do Pontal do 

Paraná sito a Rod PR 407 – Km 19 – Balneário Praia de Leste – Pontal do 

Paraná objetivando, a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa especializada em execução de Serviços de 

Engenharia Sanitária de Limpeza Urbana nas condições fixadas neste 

instrumento e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

1.2 A Abertura dos envelopes n.º 01, contendo a documentação de habilitação, 

dar-se-á no mesmo endereço indicado no item 1.1, as 09h30min do dia 28 

de maio de 2015. Havendo a concordância da Comissão de Licitação Ed 

de todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas na 

respectiva ata, ou termo de renuncia (modelo sugestivo em anexo), 

renunciando à interposição de recursos administrativos ou impugnações 

quanto a fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura 

do envelope n.º02, contendo a Proposta de Preços dos Proponentes 

Habilitados. 

1.3 Os interessados em adquirir cópia do Edital e de seus Anexos deverão 

fazê-lo mediante solicitação no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Pontal do Paraná (PR), após o pagamento de uma taxa de 
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5,00 (cinco reais) ou retirar gratuitamente no site: 

WWW.pontaldoparana.pr.gov.br – Link Editais. 

1.4 Os Esclarecimentos de duvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente 

Edital deverão ser objeto de consulta por escrito à Comissão Permanente 

de Licitação, até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura da licitação. 

 

2 OBJETO 

2.1 Coleta regular, transporte e disposição final, ao Aterro Sanitário do CIAS, 

de resíduos sólidos domiciliares; 

2.2 Coleta, transporte e disposição final de resíduos depositados em 

contêineres de 1,0m³; 

2.3 Desobstrução mecanizada de Bocas de Lobo e Hidrojateamento de 

galerias; 

2.4 A Administração Publica Municipal poderá contratar total ou parcialmente 

os serviços acima descritos, a partir de ordens de serviços especificas. 

 

3 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

3.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas 

em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e lacrados, com o nome do 

proponente, os quais, obrigatoriamente, deverão conter externamente a 

indicação de seu conteúdo, do seguinte modo: 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 – CONCORRENCIA PUBLICA Nº 

001/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA DE LIMPEZA 

URBANA 

DATA: 28/05/2015 – Hora: 09:30min 

http://www.pontaldoparana.pr.gov.br/
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Razão Social da empresa: 

Fone/E-mail:  

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 – CONCORRENCIA PUBLICA Nº 

001/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA DE LIMPEZA 

URBANA 

DATA: 28/05/2015 – Hora: 09:30min 

Razão Social da empresa: 

Fone/E-mail:  

 

3.2 Após o prazo limite para recebimento dos invólucros não serão mais 

recebidas propostas e ou documentos de habilitação. 

3.3 Deverá ser apresentada declaração de que a Proponente tem 

conhecimento suficiente das particularidades do Município, para formulação 

do Plano de Trabalho e da Proposta de Preço. 

3.4 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório Competente, ou 

publicação em órgão de imprensa Oficial, quando for o caso. 

3.5 Os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de 

validade quando a abertura da Licitação. 

3.6 No caso de documentos que não estabeleçam prazo de validade 

explicitamente ou que tenham prazos determinado por lei, o seu prazo de 

validade ficará adstrito a 60 (sessenta) dias da data de sua emissão. 

3.7 Todos os documentos expedidos pela empresa Proponente deverão ser 

subscritos pelos seus (s) representantes (s) Legais (is) ou por ser 

responsável técnico, conforme preceitua a legislação. 
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4 CREDENCIAMENTO 

4.1 Na hipótese de a proponente não estar representada na licitação por 

Administrador expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, a 

mesma poderá fazer-se representar por elemento credenciado, por carta ou 

por procuração, onde contenha o numero de sua cédula de identidade que 

deverão ser apresentados na ocasião, ficando retido o credenciamento. A 

apresentação do credenciamento dar-se-á na abertura da reunião. 

4.1.1 É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura 

dos envelopes, um representante de cada proponente, devidamente 

credenciado e identificado. 

4.2 Não será permitida  participação, na reunião, de mais de um representante 

em nome de cada proponente. 

4.3 Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do 

representante legal ou credenciado pela proponente. 

 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Serão admitidas a participar deste Edital, somente empresas nacionais, 

individualmente, devidamente cadastradas, com ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação, sendo a proponente a ser 

contratada, a única responsável pela execução dos Serviços; 

5.2 Será obrigatória a visita dos interessados em participar do processo de 

licitação aos locais de execução dos serviços objeto dessa licitação, até 50 

(cinco) dias úteis antes da data designada para a sessão de abertura das 

propostas. A Secretaria Municipal de Obras emitirá comprovante da visita 

que implicará pleno conhecimento pelas licitantes das condições dos locais 

e de todos os elementos técnicos fornecidos pela Secretaria, necessários 

ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, o qual deverá constar 

no envelope n.º 01 (Habilitação). 
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5.2.1 As visitas deverão ser agendadas pelas empresas licitantes, de segunda  

a Sexta-feira, das 08h30min as 16h30min, na Secretaria Municipal de 

Obras sito Rod. PR 407 – Km 19 – Balneario Praia de Leste – Pontal do 

Paraná – PR, ou pelo telefone (41) 3972-7034 com a Srta Bruna. 

5.3 E vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou 

que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Publico nas esferas 

municipais, estudais e federais ou ainda, que esteja com direito de 

participar de licitação suspenso; 

5.4 Apresentar os documentos de habilitação e da proposta de preços, em 

envelopes distintos que passamos a chama de ENVELOPE Nº.01, ou 

envelope da PROPOSTA DE PREÇOS, no local, data e horário indicados 

neste Edital; 

5.5 Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições do objeto 

da licitação. Deverão ser verificadas as características dos resíduos e 

quantidade a serem dispostos, a região onde os trabalhos serão 

desenvolvidos, e o sistema viário local, não podendo ser invocado, em 

nenhum momento, desconhecimento destes pontos como o elemento 

impeditivo da correta formulação do Plano de Trabalho e Proposta de 

Preço. 

5.6 A participação neste Edital significará a aceitação plena e irrestrita dos 

termos do presente Edital e das disposições das leis Especiais, quando for 

o caso. 

5.7 Toda a Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser 

apresentada à época pertinente, em via única, com todas as páginas 

rubricadas, ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas 

seqüencialmente e presas entre si, apresentando ao final de cada volume, 

um Termo de Encerramento. 

5.8 Não Serão consideradas as Documentações, Planos de Trabalho e 

Propostas que apresentarem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 

bem como as que não estiverem corretamente preenchidas, datadas, 
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assinadas pelo responsável legal da proponente e também por profissional 

habilitado quando a Lei assim exigir (como por exemplo, a exigência 

prevista no Inciso VIII do Art. 10 da Resolução nº 282/83 do CONFEA – 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e agronomia), e, as que 

deixarem de cumprir, no todo ou em parte,qualquer uma das exigências ou 

condições previstas neste Edital. 

5.9 Não será aceita a participação de empresas reunidas em consórcios. 

 

6 ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 01  

6.1 A formação do envelope n° 01 deverá observar o que segue:  

6.1.1 Para a habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa à: HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

REGULARIDADE FISCAL; QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 

QUALIFICAÇÃO TECNICA. 

6.2 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de que o 

respectivo quadro de pessoal cumpre o disposto no artigo 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme previsto no art. 27, inc. V, da Lei 8.666/93.  

6.3 Deverão integrar o envelope n.º 01 “Carta de Apresentação”, contendo 

índice dos documentos apresentados, assinada pelo responsável da 

proponente. Tal exigência não servirá de critério para habilitação, mas para 

agilizar o trabalho da Comissão Permanente de Licitação.  

6.4 Também deverá integrar o envelope n.º 01 o comprovante de pagamento 

da taxa de expediente referente à aquisição deste edital.  

 

6.5 HABILITAÇÃO JURIDICA 

6.5.1 Registro comercial, no caso de empresa individual.  

6.5.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
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6.5.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício.  

6.5.4 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 

exigir.  

6.5.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 

validade na data da realização da licitação;  

6.5.6 Inscrição no cadastro de contribuintes estadual se houver, e/ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto deste Edital;  

6.6 Regularidade Fiscal 

6.6.1 Certidão Negativa conjunta da Dívida Ativa da União e a Fazenda 

Federal, do domicilio ou sede da empresa, dentro do prazo de validade;  

6.6.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida 

pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou 

outra equivalente na forma da Lei; dentro do prazo de validade.  

6.6.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão 

emitida pela Fazenda do Município, do domicilio ou sede da empresa 

proponente; dentro do prazo de validade.  

6.6.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social fornecida pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) – Certidão Negativa de Débito – CND-INSS; 

dentro do prazo de validade.  

6.6.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; dentro do prazo de validade.  

6.6.6 Certidão Negativa de débitos trabalhistas prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, Lei n° 

2.440/2011.  

6.6.7 Os documentos, quando emitidos via Internet fica condicionada à 

verificação de sua validade.  

 

6.7  QUALIFICAÇÃO ECONOMICA – FINANCEIRA  

6.7.1 Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura 

e Termo de Encerramento, devidamente autenticados pela Junta Comercial.  

6.7.2 A exigência do subitem anterior, quando se tratar de Sociedade Anônima, 

compreende a apresentação do Balanço Patrimonial (BP), do Demonstrativo do 

Resultado do Exercício (DRE) e do Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados (DLPA), na forma do art. 176, da Lei 6.404/76. Para os outros 

tipos Societários, inclusive empresa individual, a exigência compreende a 

apresentação do Balanço Patrimonial- BP e do Balanço de Resultado 

Econômico- BRE, na forma do art. 1.179, do Código Civil.  

6.7.3 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação econômica, 

expedida pelo distribuidor do foro da sede da pessoa jurídica e, quando for o 

caso, da filial, cuja data não seja superior aos 30 (trinta) dias anteriores à 

abertura deste edital.  

6.7.4 Apresentação de capital social totalmente integralizado e registrado 

através de Certidão da Junta Comercial ou Publicação da Assembleia Geral ou 

Contrato Social com suas ultimas alterações, devidamente registrado, que, na 

data de apresentação da proposta, seja igual ou superior a 10% do valor 

estimado para a contratação.  

6.7.5 Apresentação com destaque, em folha separada, dos seguintes 

parâmetros de liquidez:  

6.7.5.1 Liquidez Total (LT), igual ou superior a 1,50:  
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6.7.5.2 Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1,50:  

 

 

6.7.5.3 Grau de Endividamento (GE), igual ou menor a 0,5  

 

 

Onde: AC= Ativo Circulante; AT= Ativo Total; PC= Passivo Circulante; LC= 

Liquidez Corrente; LT= Liquidez total; ARLP= Ativo Realizável a longo prazo 

(após o término do exercício seguinte); ELP= Exigível a longo prazo 

(exigibilidade após o término do exercício seguinte); GE= Grau de 

Endividamento 

6.7.6 Comprovante de recolhimento da garantia para licitar equivalente a 1% do 

valor global do contrato, o que deverá ser efetuado junto à Secretaria Municipal 

da Fazenda de Pontal do Paraná, em moeda corrente do país, fiança bancária 

ou seguro garantia.  

6.7.6.1 A garantia será devolvida aos licitantes participantes após a 

adjudicação do objeto da presente licitação, exceto em relação ao licitante 

vencedor para o qual a devolução será efetuada após o encerramento do 

contrato, corrigida monetariamente se for o caso.  

 

6.8 QUALIFICAÇÃO TECNICA 

6.8.1 Certidão de Registro da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos, 

expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA, demonstrando possuir no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 

(um) Engenheiro Sanitarista ou 01 (um) Engenheiro de Ambiental em seu 

quadro técnico.  
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6.8.2 Indicação da equipe técnica e administrativa que ficará vinculada ao 

objeto da licitação, acrescida da qualificação de cada um dos seus membros.  

6.8.3 Declaração firmada pelo representante legal da licitante de que não 

haverá substituição da equipe técnica indicada, salvo casos de força maior, 

mediante concordância prévia da Secretaria Municipal de Obras, ocasião em 

que será apresentado o acervo do novo técnico a ser incluído na equipe, que 

deverá ser no mínimo idêntico ao do substituído, tudo conforme o art. 30, § 10º, 

da Lei de Licitações.  

6.8.4 Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnico-

operacional, expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA, acompanhados das devidas Certidões de Acervo Técnico 

– CAT, comprovando a execução, pela empresa licitante, de atividades 

pertinentes e compatíveis em característica, quantidade e prazo com os 

seguintes serviços de engenharia sanitária:  

6.8.4.1 Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares 

= 700 ton/mês;  

6.8.4.2 Coleta, transporte e disposição final de resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3;  

6.8.5 Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do 

licitante de possuir, na data prevista para entrega da proposta, no mínimo 01 

(um) Engenheiro Civil e 01 (um) Engenheiro Sanitarista ou 01 (um) 

Engenheiro de Ambiental, detentores de atestado de responsabilidade 

técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 

acompanhados das devidas Certidões de Acervo Técnico – CAT, comprovando 

a execução de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, 

contendo, no mínimo, as seguintes características:  

6.8.5.1 Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Domiciliares;  
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6.8.5.2 Coleta, transporte e disposição final de resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3;  

6.8.6  No caso do subitem anterior, a comprovação de vínculo deverá se dará 

através de um dos seguintes documentos:  

6.8.6.1 Ficha do Registro de Empregados, autenticada junto à D.R.T. 

(Delegacia Regional do Trabalho) e respectiva anotação na CTPS, quando se 

tratar de profissional com vínculo empregatício.  

6.8.6.2 Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 

quando se tratar de sócio ou diretor.  

6.8.6.3 - Comprovação de vínculo, através de contrato de prestação de 

serviços, entre o responsável técnico e a proponente. 

6.8.7 Os atestados de capacidade técnica previstos nos subitens acima 

deverão conter: a) data de início e término das obras ou serviços; b) local de 

execução; c) nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; d) nome do 

(s) responsável (eis) técnico (s), seu (s) título (s) profissional (is) e número de 

registro no CREA; e) descrição dos serviços e demais dados técnicos com 

informações sobre os quantitativos executados.  

6.8.8 As empresas de Estados diversos do da prestação dos serviços deverão 

apresentar o visto do CREA/PR para participação em licitações públicas, 

conforme Resolução do CONFEA nº. 413 de 27 de junho de 1997.  

6.8.9 O visto para participação nesta licitação não importa em validade para a 

assinatura do contrato, devendo a empresa vencedora da licitação, que teve 

seu registro visado, solicitar ao CREA/PR o visto para execução de obras ou 

prestação de serviços, caso ainda não o tenha, em conformidade com o art. 5° 

da Resolução n.º 413 do CONFEA, de 27 de junho de 1997.  

6.8.10 Comprovante de visita fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, 

que implica pleno conhecimento pelas licitantes das condições locais e de 

todos os elementos técnicos fornecidos pela Secretaria, necessários ao 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme referido no item 5.2 

deste edital e modelo no Anexo IV.  
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6.8.11 As licitantes deverão indicar e declarar explicitamente a disponibilidade 

dos veículos e equipamentos adequados e necessários para a execução do 

objeto da presente licitação, conforme a relação mínima estimada a seguir:  

 

6.8.11.1 A comprovação sobre a disponibilidade dos equipamentos de que trata 

o item 6.8.11, se fará mediante a relação dos equipamentos adequados e 

disponíveis, necessários à execução do objeto da presente licitação, conforme 

relação acima apresentada, individualizando marca, modelo, 

potência/capacidade, ano de fabricação, atendendo as exigências do Edital e 

seus anexos.  

6.8.11.1.1 Quando os equipamentos forem de propriedade da Proponente, esta 

deverá declarar formalmente a sua disponibilidade e vinculação ao futuro 

Contrato sob penas cabíveis. 

6.8.11.1.2 Quando os equipamentos não forem de propriedade da Proponente, 

deverá ser anexado o compromisso hábil, entre a Proponente, o vendedor, o 

cedente ou locador, devidamente registrado em cartório de Títulos e 

Documentos, em que conste a Declaração Formal das partes, de que os 

equipamentos objeto do compromisso estarão disponíveis e vinculados ao 

futuro Contrato, sob as penas cabíveis.  

6.8.12 Atestado ou declaração, expedido por órgão de controle do Meio 

Ambiente, de cadastramento da proponente no Cadastro Técnico das 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, na forma da Lei no. 6.938/91.  
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6.8.13 Prova de que a empresa atenda Lei no 6.514/77 e Portaria no 3.214, de 

08/06/78 do Ministério do Trabalho – (NR 7 e 9) – PCMSO e PPRA. A 

comprovação dar-se-á através de contrato de prestação de serviço com 

empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho, 

acompanhada de declaração formal da mesma com firma reconhecida em 

cartório.  

 

6.9 PARA A PROPONENTE VENCEDORA (APRESENTAR NA ASSINATURA DO 

CONTRATO) 

6.9.1 Deverá ser apresentado Plano de Trabalho, que será parte integrante da 

Documentação de Habilitação, atendendo ao Projeto Básico – Especificações 

Técnicas dos Serviços (Anexo II deste edital), demonstrando claramente:  

6.9.1.1 Para os serviços elencados no item, 2.1 (Coleta Domiciliar) deste Edital:  

6.9.1.1.1 Descrição e planejamento dos serviços a serem contratados, com 

métodos a empregar, suas localizações, mapas, setores, frequências, 

programação da execução, demonstração do dimensionamento dos setores, 

equipamentos e mão-de-obra necessária, de acordo com as especificações do 

Anexo II deste edital.  

6.9.1.1.2 Planilhas auxiliares que contenham os elementos necessários (mão-

de-obra, equipamentos, insumos, etc.) à execução dos serviços e que 

embasarão quantitativa e tecnicamente as planilhas de preços, atendendo no 

mínimo as especificações do Anexo II.  

6.9.1.2 Para execução dos serviços elencados nos itens 2.2 e 2.3 (Coleta 

contêiner, e Hidrojateamento de Galerias) deste Edital:  

6.9.1.2.1 Descrição e planejamento dos serviços a serem contratados, com 

métodos a empregar, equipamentos e mão-de-obra necessários, de acordo 

com as especificações do Anexo II deste edital.  

6.9.1.2.2 Planilhas auxiliares que contenham os elementos necessários (mão-

de-obra, equipamentos, insumos, etc.) e que embasarão quantitativa e 

tecnicamente as planilhas de preços, atendendo no mínimo as especificações 

do Anexo II.  
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6.9.1.3 Para todos os serviços discriminados neste Edital:  

6.9.1.3.1 Demonstração da organização técnico-administrativa a ser adotada, 

desde o escritório central até as frentes de trabalho, para que a entidade 

funcione como uma unidade orgânica bem estruturada, ágil e pronta a atender 

às necessidades da municipalidade.  

6.9.1.3.2 Plano de manutenção e conservação, tanto de fins preventivos quanto 

corretivos, que envolvam os veículos, máquinas e equipamentos necessários 

aos serviços, inclusive procedimentos de socorro mecânico e programação de 

lavagem rotineira dos mesmos.  

6.9.1.3.3 Plano de substituição dos veículos, máquinas e equipamentos da 

frota.  

6.9.1.3.4 Plano de segurança e higiene do trabalho relativo às atividades a 

serem desenvolvidas, incluindo especificações dos equipamentos de proteção 

individual necessários.  

6.9.1.3.5 Plano de Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos, dando 

ênfase para os seguintes pontos: Definição de Resíduos Sólidos Urbanos; 

Composição Física; Composição Química; Procedimentos para coleta, 

amostras para análise das composições físicas e químicas; Teor de umidade; 

Densidade; Componentes perigosos;  

6.9.1.4 As setorizações e outros esquemas ilustrativos, em mapa e/ou plantas, 

que deverão ser apresentados através de impressos (mapas, plantas, layout, 

desenhos etc.), elaborados por meio de softwares de editoração gráfica do tipo: 

Autocad, Corel Draw, ou outro similar, a cargo das licitantes.  

 

7 OUTROS DOCUMENTOS 

 

7.1 Declaração das licitantes de que as mesmas não foram consideradas 

inidôneas para contratar com o Município, nem se encontra suspenso o seu 

direito de licitar ou contratar com a Administração Pública do Município de 

Pontal do Paraná.  
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7.2 Os documentos acima relacionados, se apresentados na forma de cópias 

reprográficas, deverão estar autenticados, conforme art. 32 da Lei 8.666/93. As 

autenticações poderão ser feitas na Divisão de Licitações com até 01 (um) dia 

de antecedência à data de abertura, das 08h30min às 11h00min e das 

13h30min as 16h00min. Com relação aos documentos obtidos pela Internet, 

serão aceitos somente os originais.  

7.3 Comprovante de depósito de Garantia da Proposta no valor de R$ 

25.041,00 (vinte e cinco mil e quarenta e hum reais), correspondente a 1 % (um 

por cento) do valor estimado da obra/serviço, em alguma das seguintes 

modalidades:  

7.3.1 Caução em moeda corrente nacional ou títulos da divida pública;  

7.3.2 Seguro-garantia com validade mínima de 60 (sessenta) dias;  

7.3.3 Fiança bancária com validade mínima de 60 (sessenta) dias.  

7.3.4 A garantia da proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas, 

deverá ser recolhida até o 5o(Quinto) dia útil anterior a data prevista para a  

entrega da documentação e propostas, na Tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Pontal do Paraná, a qual emitirá Guia de Recolhimento.  

7.3.5 A fotocópia autenticada desta Guia de Recolhimento é o documento hábil 

para comprovar o exigido no item 7.3, ficando a primeira via (original) em poder 

da proponente para que possa ingressar com pedido de restituição da garantia.  

7.3.6 A validade da garantia da proposta efetuada nas modalidades 7.5.2 e 

7.5.3 do item 7.5 será contada a partir da data de entrega das propostas.  

7.3.7 A Garantia de Proposta das proponentes inabilitadas, das proponentes 

com propostas desclassificadas e das proponentes com propostas 

classificadas ser-lhes-á restituída no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir 

da homologação e adjudicação ou da data de inspiração do prazo de validade 

da proposta, o que ocorrer primeiro. 

 

8 PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 
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8.1 Os licitantes deverão apresentar proposta observando o disposto no 

subitem 3.1 do edital, estando esta assinada pelo licitante ou seu representante 

legal e pelo responsável técnico, em 01 (uma) via, datilografadas/digitadas, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, 

devidamente datadas, com nome ou razão social do proponente devendo 

incluir:  

8.1.1 O orçamento discriminado em preços unitários, mensais e globais, em 

moeda corrente nacional, considerando-se apenas duas casas decimais depois 

da vírgula. Os preços propostos serão considerados completos e devem 

abranger todos os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 

e parafiscais, fornecimento de mão-de-obra especializada, encargos sociais e 

trabalhistas, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, transporte de 

material e pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária não 

especificada neste edital incidente sobre a contratação.  

 8.1.2 Planilhas de Custos detalhadas, onde comprove a viabilidade do valor 

ofertado.  

8.1.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da entrega das propostas.  

8.1.4 O valor máximo estimado do contrato para esta licitação é de R$ 

2.504.100,00 (dois milhões quinhentos e quatro mil e cem reais)  

 

9 DO PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos referentes às etapas serão efetuados em até 10 (dez) dias 

corridos após a entrega das faturas na Secretaria Municipal de Finanças, 

devidamente assinadas e carimbadas pelo servidor competente.  

9.2 A empresa contratada deverá apresentar a respectiva medição, até o 5º 

(quinto) dia útil após o encerramento do mês em questão, para aprovação da 

fiscalização da Secretaria Municipal de Obras.  

9.3 O pagamento será encaminhado após a apresentação dos seguintes 

documentos:  
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9.3.1 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, contendo a 

discriminação dos serviços executados, devidamente atestada pelo(s) 

fiscal(ais) designado(s) pela Administração;  

9.3.2 A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal 

eletrônica de prestação dos serviços, obrigatoriamente, Certidão Negativa de 

Débito para com a Fazenda Municipal, Certidão Negativa de Débitos Junto ao 

INSS; Certidão de Regularidade do FGTS; atualizados e devidamente 

autenticados, sob pena do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo 

e/ou pagamentos subseqüentes, sustação essa que só será liberada mediante 

apresentação dos mesmos, não podendo ser considerado atraso de 

pagamento e, em consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer 

ônus financeiro.  

9.3.2.1 Deverá apresentar também a folha de pagamento, recibos de 

pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e 

trabalhistas devidamente quitadas, de seus empregados e subcontratados, 

pertinente ao objeto deste contrato e ao mês imediatamente anterior ao da 

execução dos serviços.  

9.4 A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, o número e a data 

de assinatura deste instrumento, o mês da execução do serviço, o número da  

medição, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material 

e mão-de-obra, pois o CONTRATANTE irá reter 11 % (onze por cento) do valor 

relativo à mão-de-obra, nos termos do que estatui a lei No. 9.711/98 e demais 

legislações complementares.  

9.4.1 A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da 

CONTRATADA, a retenção se dará em conformidade com a Instrução 

Normativa SRP no. 003 de 14/07/2005, publicada no DOU de 15/07/2005.  

9.4.2 Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pelo 

CONTRATANTE a atualização financeira até a data do efetivo pagamento, 

calculada pro - rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, exceto 

se as ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA.  
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9.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga(s) ou 

relevada(s) a(s) multa(s) que lhe tenha(m) sido aplicada(s) e/ou sem que antes 

tenha sido comprovado o recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) dos serviços e recolhimento da garantia do contrato, conforme o caso.  

9.6 As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso pelo 

servidor da Secretaria Municipal de Obras responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização dos serviços, desde que os serviços tenham sido executados a 

contento, sendo tal anotação condição essencial para o pagamento respectivo.  

9.7 Os documentos referentes às Guias de Previdência Social - GPS e do 

FGTS poderão ser apresentados por cópia autenticada em cartório ou por 

servidor da unidade fiscalizadora.  

9.8 Fotocópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 

Eletrônica se Houver;  

9.9 Deverão ser informadas na Nota Fiscal Eletrônica, as empresas que são 

optantes pelo simples nacional, assim como as alíquotas constantes nos 

anexos (conforme Art 21, Inciso I, V da Lei Complementar 128);  

9.10 Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples;  

9.11 Relação dos funcionários, assinada pela contratada e pelo Fiscal de 

contrato, individualizada por local de prestação de serviços ou por órgão da 

Administração, com nome do funcionário, seu numero de RG e da CTPS se 

houver;  

9.12 Fotocópia dos holerites dos funcionários se houver;  

9.13 Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência 

Social – GPS);  

9.14 Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento 

do FGTS – GRF);  

9.15 Sistema empresa de recolhimento do FGTS e informações a Previdência 

Social – SEFIP, só com a relação dos trabalhadores constantes do arquivo e 

com o resumo das informações a Previdência Social constante do arquivo;  
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9.16 Termo de Garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses para material 

e 06 (seis) meses para os serviços, a contar da data de emissão da nota fiscal 

eletrônica.  

9.17 Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou 

recolhimento) do salário em conta dos empregados, mês a mês;  

9.18 No primeiro pagamento deverá constar, copias das CTPS assinadas;  

9.19 Controle de jornadas (cartão ou livro ponto), mês a mês;  

 

10 DO REAJUSTE  

10.1 Os preços unitários propostos sofrerão reajustes nos termos da legislação 

vigente de acordo com a variação do IGP-M, podendo ser revistos sempre que 

houver desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado e 

atestado pelo CONTRATANTE, mediante aferição por planilha de custos em 

processo administrativo.  

10.2 Os preços contratados poderão sofrer alterações de acordo com as 

condições estabelecidas pelo Art. 65, Inciso II, alínea "d" da lei nº. 8.666/93 

alterada pela lei n° 8.883/94.  

 

11 DOS PROCEDIMENTOS  

11.1 Os envelopes nº. 01 – Documentação de Habilitação e nº. 02 – Proposta 

de Preços deverão ser entregues na Divisão de Licitações, até as 00h00min do 

dia designado para a abertura da licitação.  

11.2 Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitação, considerar-se-á 

encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, não sendo tolerados 

atrasos, bem como nenhum outro documento será recebido e nem serão 

permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações da documentação 

apresentada.  

11.3 Abertos os envelopes nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, os 

documentos serão apresentados a todos os proponentes e rubricados folha a 

folha pelos seus representantes e membros da Comissão de Licitação, não 
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implicando a rubrica em reconhecida validade de seu conteúdo, mas tão 

somente de sua existência legal.  

11.3.1 Após a abertura dos envelopes contendo a documentação de 

habilitação, a Comissão Permanente de Licitação caso julgue necessário, 

poderá suspender a reunião para análise da documentação de habilitação, e 

realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão as proponentes.  

11.4 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 

envelopes que contenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser 

devidamente rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e 

proponentes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a 

habilitação.  

11.5 A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente o 

representante credenciado e identificado de cada empresa licitante terá direito 

à manifestação.  

11.6 Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar 

toda a documentação solicitada ou apresentá-la em desconformidade com as 

determinações legais previstas na Lei nº. 8.666/93 e demais legislação 

aplicável, bem como este edital.  

11.7 Promulgado o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, 

habilitados ou não, renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de 

Licitação lavrará ata circunstanciada do evento e procederá de imediato à 

abertura dos envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.  

11.8 A Comissão manterá em seu poder as propostas das proponentes 

inabilitadas, com os envelopes No. 02 (Proposta de Preços) devidamente 

fechados e rubricados, ate o término recursal, de que trata o inciso I, art. 109, 

da Lei No. 8.666/93.  

11.9 Os recursos deverão ser interpostos com observância do Art. 109, I, da 

Lei 8.666/93, dirigidos à Comissão de Licitação e protocolados no Protocolo 

Geral da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.  
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11.10 Os proponentes inabilitados terão o seu envelope n° 02 à disposição no 

Setor de Licitações, lacrado e indevassado, após a adjudicação do objeto da 

licitação.  

11.11 No local, dia e hora previamente designados pela Comissão de Licitação 

e comunicados aos licitantes, serão abertos os envelopes n° 02 – PROPOSTA 

DE PREÇOS.  

11.12 É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo.  

11.13 Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação 

e proposta de preços, serão lavradas Atas circunstanciadas e distintas, que 

mencionarão todas as proponentes, os documentos e as propostas 

apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais 

ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, cujas Atas, serão 

assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos 

os proponentes presentes.  

 

12 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO.  

12.1 Será considerada vencedora a proponente que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações deste Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR 

PREÇO GLOBAL.  

12.2 Entende-se como Menor Preço Global aquele obtido pela soma dos 

preços totais de todos os serviços constantes da Planilha Orçamentária.  

12.3 Qualquer item da Planilha Orçamentária, não cotado será considerado 

com valor O (zero), implicando-se na automática rejeição da proposta 

(desclassificada).  

12.4 Implicará na inabilitação da proponente a colocação de documentos em 

envelopes trocados.  
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12.5 Atendidas as condições de julgamento os serviços objeto deste edital, 

serão adjudicados na totalidade à proponente cuja proposta seja considerada 

vencedora.  

12.6 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem as 

especificações e as exigências contidas neste Edital e seus anexos, que sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o 

julgamento, bem como, aquelas que apresentarem preços excessivos ou 

manifestamente inexeqüíveis.  

12.7 No caso de todos os proponentes serem inabilitados ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova 

documentação ou de novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo 3º do 

artigo 48 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.  

12.8 No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais 

propostas e preços, a decisão será por sorteio, em ato público, na presença 

das proponentes interessadas, obedecido ao parágrafo 2o., do Artigo 3o., e 

Parágrafo 2o., do Artigo 45o., da Lei no 8.666/93.  

12.9 Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta 

que contenha vantagem não prevista no edital.  

12.10 Caberá a Comissão Permanente de Licitação proceder ao julgamento da 

presente licitação, submetendo o seu resultado a consideração do Prefeito 

Municipal com vistas à homologação da adjudicação.  

12.11 A Administração, até a assinatura do "Contrato", ou a qualquer tempo, 

poderá desclassificar a proponente vencedora, mediante despacho 

fundamentado sem que caiba direitos a indenização ou ressarcimento e sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer 

circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone 

sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa.  
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12.12 A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será 

considerada definitiva, após homologação realizada pelo Prefeito Municipal.  

12.13 Em caso de desistência da primeira classificada antes ou após a 

adjudicação, a Comissão Julgadora poderá convocar os demais proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação para substituí-la nas mesmas 

condições estabelecidas, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação.  

12.14 Poderão ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem 

técnica, administrativa ou jurídica, devidamente fundamentando sempre ao 

amparo do disposto nas Leis Federais nos. 8.666/93 e 8.883/94.  

12.15 A execução dos serviços a serem contratados somente poderá ser 

iniciada a partir do recebimento, pela contratada, de ordens individuais, ou 

totais para o início dos serviços licitados, de acordo com a prioridade do 

Município de Pontal do Paraná.  

 

13 DO CONTRATO  

13.1 Homologada a licitação, o vencedor será convocado, através de seu 

representante legal ou credenciado, para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, assinar o contrato com o Município, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  

13.1.1 Tal prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

mediante requerimento fundamentado do licitante durante o seu transcurso e 

desde que haja motivo justificado e aceito pela Administração.  

13.2 O contrato seguirá o modelo especificado no Anexo I, deste edital.  

13.3 É facultado ao Poder Público, quando o convocado não assinar o Termo 

de Contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 

independentemente da aplicação das penalidades previstas neste edital ao 

vencedor.  
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13.4 Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários 

propostos, tendo por data-base o mês da apresentação da proposta.  

13.5 Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela adequada execução dos serviços e pelo pagamento dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato.  

13.6 Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o 

Município de Pontal do Paraná, a adjudicatária que, nos termos do parágrafo 

32, do Artigo 195 da Constituição Federal, comprove até a data da contratação, 

estar regular perante a Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço, mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia 

autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND do INSS e do CRS do 

FGTS, em vigor.  

13.7 É vedada a subcontratação ou transferência do presente contrato, sem 

autorização escrita da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.  

 

14 DA GARANTIA DO CONTRATO  

14.1 O Município de Pontal do Paraná exigirá prestação de garantia na 

contratação do serviço, quando da assinatura do contrato, equivalente a até 2% 

(dois por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades a 

escolha do contratado: Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública; 

Fiança-bancária; Seguro-garantia.  

14.2 A garantia prevista neste subitem será liberada ou restituída ao licitante 

vencedor após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente.  

14.3 No caso de a garantia não ser em dinheiro, a mesma deverá ser 

apresentada no seu original, com validade até a execução total do contrato.  

14.4 A garantia prestada pelo contratado será liberada após o término do 

contrato, podendo, contudo, reverter em favor do Município no caso de 
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inadimplemento contratual de parte do contratado, sem prejuízo de indenização 

por perdas e danos porventura cabível.  

 

15 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

15.1 A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos artigos 58, 

inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei no 8.666/93.  

15.2 A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e 

parágrafos, da Lei. Nº. 8.666/93.  

 

16 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

16.1 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.  

16.2 Caso o contratado não execute, total ou parcialmente, quaisquer itens 

previstos, o Município reserva-se ao direito de executá-los, diretamente ou 

através de terceiros, hipótese em que aquela empresa responderá pelos 

custos, através de glosas de créditos e/ou reversão da garantia e/ou 

pagamentos direto ao Município, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

16.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Secretaria Municipal de Obras, especialmente designado 

através de documento expedido pelo Secretário.  

16.4 O representante da Secretaria Municipal de Obras anotará em livro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 

decisões e providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas 

aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

16.5 O contratado deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de 

Obras, para representá-lo na execução do contrato.  
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16.6 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 

substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados.  

16.7 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao 

Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela Secretaria Municipal de Obras.  

16.8 O contratado assume inteira e expressa responsabilidade pelas 

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados (fornecimento de EPI), 

bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato.  

16.9 A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e previdenciários, não transfere ao Município a responsabilidade de seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.  

16.10 Admite-se a subcontratação nos termos do art. 72 da Lei de Licitações.  

 

17 DO PRAZO  

17.1 A execução do objeto contratual terá início no prazo de até 15 dias, a 

contar da data da assinatura do contrato.  

17.2 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados da 

data de recebimento da Ordem de Serviços.  

17.3 O referido prazo poderá ser prorrogado, nos termos do parágrafo II do 

artigo 57, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.  

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento.  

17.5 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de 

expediente da Prefeitura.  
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18 DA FISCALIZAÇÃO  

18.1 A fiscalização da execução e o atendimento das obrigações contratuais 

serão exercidos pela contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, 

dotada de amplos poderes para assegurar que seja atendido ao estipulado pelo 

presente edital.  

 

19 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO  

19.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei.  

19.2 A Administração Pública poderá, a seu critério, aplicar multa de 50 

(cinquenta) até 500 (quinhentos) UFM’s por dia de atraso no cumprimento do 

contrato, ou em caso de interrupção imotivada dos serviços por certo período 

de tempo, sem prejuízo da rescisão do contrato por inadimplemento parcial.  

19.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá garantida 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - Advertência;  

II - multa;  

III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Município por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

19.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultado ao contratado opor defesa 

prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

19.5 As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 19.3 poderão também 

ser aplicadas nos casos de o contratado:  

19.5.1 Praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer 

tributos;  
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19.5.2 Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da Licitação;  

19.5.3 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados.  

 

20 DAS PENALIDADES E SANCÕES PREVISTAS PARA TODOS OS 

SERVIÇOS  

20.1 São irregularidades puníveis com multa, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis:  

20.1.1 01% (um por cento) do valor do contrato por dia, pelo atraso no início de 

prestação dos serviços, conforme previsto no contrato;  

20.1.2 01% (um por cento) do valor do contrato ao dia por setor não coletado;  

20.1.3 01% (um por cento) do valor do contrato por solicitação de propinas uso 

de bebidas alcoólicas em serviço, falta de urbanidade dos componentes da 

guarnição;  

20.1.4 01% (um por cento) do valor do contrato por abandono de recipientes, 

sacos plásticos, atrasos nos setores de coleta, ou qualquer irregularidade no 

circuito nas zonas de coleta;  

20.1.5 01% (um por cento) do valor do contrato por execução de serviços sem 

cuidados despejo de detritos nas vias públicas, catação ou triagem de 

resíduos, recolhimento de material não considerado lixo, desvio ou inutilização 

de vasilhame;  

20.1.6 01% (um por cento) do valor do contrato, por falta de cumprimento de 

determinações que lhe foram feitas por escrito pela Secretaria Municipal de 

Obras;  

20.1.7 01% (um por cento) do valor do contrato, por fraude na pesagem dos 

resíduos ou pela descarga em local não autorizado;  

20.1.8 01% (um por cento) do valor do contrato, por funcionário faltante, em 

casos de não atendimento dentro do prazo de pedido de substituição de 

empregados;  
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20.1.9 1% (um por cento) do valor do contrato pela execução de serviços não 

objeto do contrato por parte do contratado;  

20.1.10 01% (um por cento) do valor do contrato pela utilização de funcionários 

não uniformizados;  

20.1.11 01% (um por cento) do valor do contrato pelo não cumprimento do 

projeto básico;  

20.1.12 01% (um por cento) do valor do contrato por funcionário faltante, pelo 

não cumprimento do número mínimo de coletores na guarnição de coleta.  

20.1.13 Falta de zelo com instrumentos e meios confiados ou colocados à 

disposição dos funcionários do contratado: multa de 01% (um por cento) do 

valor do contrato acrescida de valor financeiro em caso de depredação ou 

destruição de bem ou objeto, igual montante necessário a reparação ou 

reposição do mesmo, conforme o caso para cada irregularidade cometida.  

20.1.14 Ocasião de serviços sem os devidos cuidados de segurança pessoal 

ou coletiva, colocando em risco a si ou a terceiros: 01% (um por cento) do valor 

do contrato por irregularidade.  

20.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

outra.  

20.3 O valor da multa será atualizado monetariamente a partir da data de sua 

lavratura, obedecendo à legislação vigente para a espécie.  

20.4 As importâncias relativas às multas serão descontadas no próximo 

pagamento a que tiver direito o contratado, compensadas com a garantia 

apresentada ou cobradas judicialmente, quando for o caso.  

20.5 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação 

quando o licitante vencedor:  

 20.5.1 Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo 

de validade;  

20.5.2 Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia do contrato;  

20.5.3 Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;  
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20.5.4 Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas 

técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as 

correções necessárias às suas expensas;  

20.5.5 Desatender às determinações da fiscalização;  

20.5.6 Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e 

municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 

competentes em razão da infração cometida;  

20.5.7 Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;  

20.5.8 Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo 

fixado;  

20.5.9 Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto contratual;  

20.5.10 Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto 

contratual;  

20.5.11 Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano ao Município ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da contratada de reparar os danos 

causados.  

20.6 O pagamento das multas previstas neste item não exime o contratado da 

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu ato vier a 

acarretar, bem como não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas neste edital.  

 

21 DOS RECURSOS  

21.1 Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, cabem:  

21.2 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, nos casos de:  

a) Habilitação ou inabilitação da licitante;  

b) Julgamento das propostas;  

c) Anulação ou renovação da licitação;  
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d) Rescisão do contrato;  

e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multas.  

21.3 Representação, no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da Licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico;  

21.4 Pedido de reconsideração da pena de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da intimação do ato.  

A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do item 21.2, 

excluídos os de advertência e multa de mora, e no item 21.3, será feita 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Nos casos de habilitação ou 

inabilitação de licitante e de julgamento de propostas, se presentes os 

prepostos dos licitantes ao ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

21.6 O recurso previsto na alínea “a” e “b” do item 21.2, terá efeito suspensivo. 

A autoridade competente poderá, motivadamente e presente razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.  

21.7 Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 dias úteis.  

21.8 Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Prefeito 

Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade 

superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade.  

21.9 É vedada a proponente à utilização de recurso ou de impugnações como 

expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. 

Identificado tal comportamento, poderá a Comissão Permanente de Licitarão 

arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação ao 

autor às sanções cabíveis.  
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21.10 O recurso e o pedido de reconsideração interpostos fora do prazo não 

serão conhecidos.  

21.11 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 

se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada 

ao interessado  

 

22 DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras: 

389.12.01.15.452.0031.2.166.000.339039000.511  

22.2 O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos 

documentos apresentados;  

22.3 As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste edital, assim 

como esclarecimentos sobre quaisquer incorreções ou discrepâncias 

encontradas no mesmo, bem como solicitações de informações adicionais, 

deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao Departamento de 

Licitações, através do Protocolo Geral, até 05 (cinco) dias úteis da data fixada 

para apresentação dos documentos e proposta.  

22.4 Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:  

- Anexo I: Minuta do Contrato;  

- Anexo II: Especificação técnicas – Projeto Básico;  

- Anexo III: Planilha Orçamentária;  

- Anexo IV: Atestado de Visita;  

- Anexo V: Premissas Técnicas para Formulação da Proposta de Preços;  

- Anexo VI: Carta proposta de Preços;  

- Anexo VII: Atendimento ao Edital;  

- Anexo VIII: Fato Impeditivo Idoneidade;  

- Anexo XI: Mapa Município  

22.5 Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Federal n° 

8.666/93 e demais legislações em vigor.  
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22.6 O Edital está à disposição dos interessados no Departamento de 

Licitações da Prefeitura situado a Rod. PR 407- km 19 – Balneário Praia de 

Leste – Pontal do Paraná – PR, e no site: 

www.pontaldoparaná.pr.gov.br/licitacoes  

 

Pontal do Paraná, 07 de abril de 2015. 

 

 

Geovana Maria Cordeiro  

Presidente da Comissão de Licitação 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 

ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 000/2015 

 

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 

situada a Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de 

Pontal do Paraná, Estado do Paraná, CNPJ/MF 01.609.843/0001-52, neste ato 

representada por seu Prefeito, Senhor EDGAR ROSSI, brasileiro, casado, 

Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. n° 4.279.214-4 SSP/PR, e CPF/MF 

599.787.169-04a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 

....................................................., pessoa jurídica de direito privado, sita na 

Rua ............................................... nº ...., cidade de ..............., Capital do 

Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF ...............................- neste ato 

representado por (sócio-gerente/Diretor), senhor........................ 

CPF/MF.............................e RG .................., a seguir denominada 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005 e legislação pertinente, assim como pelas condições do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 

001/2015, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de ....../....../....... 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO  
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1.1 O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações.  

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

A execução de Serviços de Engenharia Sanitária de Limpeza Urbana:  

2.1 Coletas regulares, transporte e disposição final, ao aterro sanitário do CIAS,       

de resíduos sólidos domiciliares;  

2.2 Coletas, transporte e disposição final de resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3;  

2.3 Desobstrução mecanizada de Bocas de Lobo e Hidrojateamento de 

galerias;  

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

3.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços 

especificados na cláusula segunda, o valor total de R$ __________________ 

(_____________________), sendo o valor unitário segundo a tabela abaixo:  

SERVIÇOS UN QTDE 

mensal 

PREÇO 

unitário 

PREÇO 

mensal 

PREÇO GLOBAL 

do contrato 

1.1 Coleta, Transporte e Disposição Final 

de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

Equipe 

 

4 

   

1.2 Coleta, Transporte e Disposição Final 

de Resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3 

 

UN 

 

15 

   

1.3 Desobstrução mecanizada de Bocas de 

Lobo e Hidrojateamento de galerias; 

 

Horas 

 

40 

   

  Totais gerais R$ R$ 

 

4 CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO  

4.1 Os pagamentos referentes às etapas serão efetuados em até 10 (dez) dias 

corridos após a entrega das faturas na Secretaria de Obras, devidamente 

assinadas e carimbadas pelo servidor competente.  

4.2 A empresa contratada deverá comunicar, por escrito, mediante 

apresentação de planilhas, o cumprimento das rotas específicas, a 
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quilometragem rodada e a respectiva medição, até o 5º (quinto) dia útil após o 

encerramento do mês em questão, para aprovação da fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras.  

4.3 O pagamento será encaminhado após a apresentação dos seguintes 

documentos:  

4.3.1 Nota Fiscal de Prestação de Serviços, contendo a discriminação dos 

serviços executados.  

4.3.2 A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal de 

prestação dos serviços, obrigatoriamente, Certidão Negativa de Débito para 

com a Fazenda Municipal, CND do INSS e CRS do FGTS, atualizados sob 

pena do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos 

subseqüentes, sustação essa que só será liberada mediante apresentação dos 

mesmos, não podendo ser considerado atraso de pagamento e, em 

consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.  

4.3.2.1 Deverá apresentar também a folha de pagamento, recibos de 

pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas 

devidamente quitadas, de seus empregados e subcontratados, pertinente ao 

objeto deste contrato e ao mês imediatamente anterior ao da execução dos 

serviços.  

4.4 A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, o número e a data 

de assinatura deste instrumento, o mês da execução do serviço, o número da 

medição, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material 

e mão-de-obra, pois o CONTRATANTE irá reter 11 % (onze por cento) do valor 

relativo à mão-de-obra, nos termos do que estatui a lei No 9.711/98 e demais 

legislações complementares.  

4.4.1 A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da 

CONTRATADA, a retenção se dará em conformidade com a Instrução 

Normativa SRP no. 003 de 14/07/2005, DOU publicada em 15/07/2005.  

4.4.2 Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pelo 

CONTRATANTE a atualização financeira até a data do efetivo pagamento, 
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calculada pro - rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, exceto 

se as ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA.  

4.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga(s) ou 

relevada(s) a(s) multa(s) que lhe tenha(m) sido aplicada(s) e/ou sem que antes 

tenha sido comprovado o recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) dos serviços e recolhimento da garantia do contrato, conforme o caso.  

4.6 As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso pelo 

servidor da Secretaria Municipal de Obras responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização dos serviços, desde que os serviços tenham sido executados a 

contento, sendo tal anotação condição essencial para o pagamento respectivo.  

4.7 Os documentos referentes às Guias de Previdência Social - GPS e do 

FGTS poderão ser apresentados por cópia autenticada em cartório ou por 

servidor da unidade fiscalizadora.  

 

5 CLÁUSULA QUINTA – VERBA  

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da verba 

orçamentária 389.12.01.15.452.0031.2.166.000.3390390000.511  

 

6 CLÁUSULA SEXTA - PRAZO  

 

6.1 A execução do objeto contratual terá início no prazo de até 15 dias, a 

contar da data da assinatura do contrato.  

6.2 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados da 

data de recebimento da Ordem de Serviços.  

6.3 O referido prazo poderá ser prorrogado, nos termos do parágrafo II do 

artigo 57, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.  

6.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento.  

6.5 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de 

expediente da Prefeitura.  
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7 CLÁUSULA SÉTIMA - ENCARGOS  

7.1 Os encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 

qualquer outro decorrente de multas, seguros e similares com referência ao 

presente contrato, serão de responsabilidade do CONTRATADO.  

 

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

8.1 São obrigações do CONTRATADO, sob pena de incidir nas penalidades 

previstas na CLÁUSULA DÉCIMA deste contrato, sem prejuízo da rescisão do 

mesmo:  

8.1.1 O CONTRATADO se obriga a executar os serviços contratados com a 

observância das especificações contidas no Projeto Básico elaborado pela 

Secretaria Municipal de Obras, que constou no Anexo II ao Edital de 

Concorrência Pública n.º 000/2015, especialmente quanto ao seguinte:  

8.1.1.1 Apresentar, quando solicitado, relatórios referentes à manutenção dos 

veículos, equipamentos e máquinas utilizados na prestação dos serviços;  

8.1.1.2 Dotar todos os veículos, equipamentos e instalações de terminais de 

radiocomunicação móvel com cobertura em toda a área da região de Pontal do 

Paraná;  

8.1.1.3 Providenciar a lavagem e desinfecção diária da caçamba compactadora 

ou carroceria com produtos específicos para tal finalidade;  

8.1.1.4 Instalar e manter serviço de atendimento ao cliente, cujo número de 

telefone deverá estar em local visível em todos os equipamentos e veículos, 

dentro do horário compreendido entre 08h00min e 18h00min;  

8.1.1.5 Providenciar as trocas de veículos e equipamentos em manutenção, 

avariados ou que por qualquer motivo estejam impossibilitados de atenderem à 

sua finalidade, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços;  

8.1.1.6 Manter, junto ao CONTRATANTE, cadastro permanente atualizado de 

veículos e equipamentos, vedada a substituição dos mesmos sem prévia 

anuência do CONTRATANTE;  
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8.1.1.7 Indicar seus funcionários, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar 

da data de assinatura deste instrumento, bem como apresentá-los devidamente 

uniformizados e com os equipamentos de proteção individual necessários para 

a execução dos serviços, no prazo de 15(quinze) dias do mesmo marco inicial.  

8.1.2 O CONTRATADO é obrigado ao atendimento das determinações legais 

decorrentes do Código Brasileiro de Trânsito e Leis Municipais, devendo 

encaminhar o veículo para inspeção no órgão Municipal, sempre que 

determinado.  

8.1.3 O CONTRATADO se obriga a reparar, remover, corrigir, refazer ou 

substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços 

executados.  

8.1.4 O CONTRATADO responde pelas obrigações sociais e de proteção aos 

seus empregados, inclusive fornecimento de EPI(s), bem como pelos encargos 

de qualquer natureza resultantes da execução do contrato, não resultando 

qualquer ônus para o CONTRATANTE em decorrência da inadimplência do 

CONTRATADO;  

8.1.5 O CONTRATADO se obriga a substituir, sob sua responsabilidade, o que 

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos, bem como a refazer, às 

suas expensas, os serviços executados em desobediência às normas técnicas 

vigentes, a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre 

Medicina e Segurança do Trabalho e manter seus escritórios, alojamentos e 

demais dependências, dentro de condições de absoluta higiene.  

 

9 CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO  

9.1 Caberá a Secretaria Municipal de Obras através de seu setor específico a 

fiscalização da execução dos serviços a serem prestados.  
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9.2 A fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná 

através da Secretaria Municipal de Obras, não isenta o CONTRATADO das 

responsabilidades assumidas com a celebração do contrato.  

9.3 O CONTRATADO deverá manter preposto aceito pela Secretaria Municipal 

de Obras para representá-lo na execução do contrato.  

9.4 Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, quaisquer das 

obrigações previstas neste instrumento contratual, o CONTRATANTE se 

reserva ao direito de executá-los, diretamente ou através de terceiros, mas 

sempre à custa do CONTRATADO, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis.  

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO E DAS PENALIDADES  

10.1 Em caso de inadimplemento contratual total ou parcial por qualquer das 

partes, que resulte na rescisão contratual, assim entendido a ocorrência de 

qualquer dos motivos constantes dos artigos 77 e 78, da Lei nº. 8.666/93, bem 

como os constantes deste contrato estarão ambas as partes sujeitas as 

consequências descritas no artigo 80, da mesma Lei.  

10.2 O CONTRATANTE poderá, a seu critério, aplicar multa de 50 (cinquenta) 

até 500 (quinhentos) UFM’s por dia de atraso no cumprimento do contrato, ou 

no caso de interrupção imotivada dos serviços por certo período de tempo, sem 

prejuízo da rescisão do contrato por inadimplemento parcial.  

10.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá 

garantida prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:  

I - Advertência;  

II - Multa;  

III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Município por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

10.3.1 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima poderão 

ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultado ao CONTRATADO opor 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

10.4 São irregularidades puníveis com multa que incidem no descumprimento 

de qualquer dos serviços referidos na CLÁUSULA SEGUNDA do presente 

contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis:  

10.4.1 01% (um por cento) do valor do contrato por dia, pelo atraso no início de 

prestação dos serviços, conforme previsto no contrato;  

10.4.2 01% (um por cento) do valor do contrato ao dia por zona não coletada;  

10.4.3 01% (um por cento) do valor do contrato por solicitação de propinas uso 

de bebidas alcoólicas em serviço, falta de urbanidade dos componentes da 

guarnição;  

10.4.4 01% (um por cento) do valor do contrato por abandono de recipientes, 

sacos plásticos, atrasos nas zonas de coleta, ou qualquer irregularidade no 

circuito nas zonas de coleta;  

10.4.5 01% (um por cento) do valor do contrato por execução de serviços sem 

cuidados despejo de detritos nas vias públicas, catação ou triagem de 

resíduos, recolhimento de material não considerado lixo, desvio ou inutilização 

de vasilhame;  

10.4.6 01% (um por cento) do valor do contrato, por falta de cumprimento de 

determinações que lhe foram feitas por escrito pela Secretaria Municipal de 

Obras.  

10.4.7 01% (um por cento) do valor do contrato, por fraude na pesagem dos 

resíduos ou pela descarga em local não autorizado;  

10.4.8 01% (um por cento) do valor do contrato, por funcionário faltante, em 

casos de não atendimento dentro do prazo de pedido de substituição de 

empregados;  
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10.4.9 1% (um por cento) do valor do contrato pela execução de serviços não 

objeto do contrato por parte do contratado;  

10.4.10 01% (um por cento) do valor do contrato pela utilização de operários 

(garis) não uniformizados;  

10.4.11 01% (um por cento) do valor do contrato pelo não cumprimento do 

projeto básico;  

10.4.12 01% (um por cento) do valor do contrato por funcionário faltante, pelo 

não cumprimento do número mínimo de garis na guarnição de coleta.  

10.4.13 Falta de zelo com instrumentos e meios confiados ou colocados à 

disposição dos operários do CONTRATADO: multa de 01% (um por cento) do 

valor do contrato acrescida de valor financeiro em caso de depredação ou 

destruição de bem ou objeto, igual montante necessário à reparação ou 

reposição do mesmo, conforme o caso para cada irregularidade cometida.  

10.4.14 Ocasião de serviços sem os devidos cuidados de segurança pessoal 

ou coletiva, colocando em risco a si ou a terceiros: 01% (um por cento) do valor 

do contrato por irregularidade.  

10.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

outra.  

10.6 O valor da multa será atualizado monetariamente a partir da data de sua 

lavratura, obedecendo à legislação vigente para a espécie.  

10.7 As importâncias relativas às multas serão descontadas no próximo 

pagamento a que tiver direito o CONTRATADO, compensadas com a garantia 

apresentada ou cobradas judicialmente, quando for o caso.  

10.8 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação 

quando o CONTRATADO:  

10.8.1 Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;  

10.8.2 Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas 

técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as 

correções necessárias às suas expensas;  

10.8.3 Desatender às determinações da fiscalização;  
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10.8.4 Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e 

municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 

competentes em razão da infração cometida;  

10.8.5 Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;  

10.8.6 Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo 

fixado;  

10.8.7 Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto contratual;  

10.8.8 Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto 

contratual;  

10.8.9 Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano ao Município ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da contratada de reparar os danos 

causados.  

10.8.10 O pagamento das multas previstas neste item não exime o 

CONTRATADO da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o 

seu ato vier a  

acarretar, bem como não impede que o CONTRATANTE rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas neste edital.  

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA  

11.1 O CONTRATADO oferece a seguinte garantia do fiel cumprimento do 

presente contrato, nos termos do art. 56, caput e § 1º, da Lei 8.666/93.  

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1 Admite-se a subcontratação nos termos do art. 72 da Lei de Licitações.  

 

13 DO REAJUSTE  
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13.1 Os preços unitários propostos sofrerão reajustes nos termos da legislação 

vigente de acordo com a variação do IGP-M, podendo ser revistos sempre que 

houver desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado e 

atestado pelo CONTRATANTE, mediante aferição por planilha de custos em 

processo administrativo.  

13.2 Os preços contratados poderão sofrer alterações de acordo com as 

condições estabelecidas pelo Art. 65, Inciso II, alínea "d" da lei nº. 8.666/93 

alterada pela lei n° 8.883/94.  

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

14.1 Para dirimir questões emergentes deste contrato, fica eleito o foro de 

Pontal do Paraná/PR, com renúncia expressa a qualquer outro.  

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, depois 

de lido e achado conforme, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

de testemunhas a tudo cientes, as quais também assinam. 

 

Pontal do Paraná, ........ ................... de 2015. 

 

  Edgar Rossi                                                                                                         

Prefeito Municipal                                                       Contratado 

 

Secretarias  Gestor do Contrato CPF Assinatura 

Obras e Urbanismo Deyvitt Leal 050.761.559-05  

 

Secretarias  Fiscais do Contrato CPF  

Obras e Urbanismo Celso Rissetti 185.671.009-25  

 

Testemunha CPF Assinatura 

Vera Lucia Leal 317.644.449-49  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PROJETO BÁSICO 

 

1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ.  

 

1.1 DEFINIÇÃO  

1.1.1 Para efeito da presente licitação, a coleta e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares é o recolhimento de todos e quaisquer resíduos ou detritos 

apresentados regularmente nas vias e logradouros públicos, originários de 

estabelecimentos públicos, institucionais, comerciais e residenciais que caibam 

num recipiente com volume de até 100 (cem) litros por estabelecimento e 

posteriormente encaminhados ao Aterro Sanitário do CIAS.  

 

1.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.2.1 Os serviços deverão ser executados em todas as vias públicas abertas à 

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

1.2.2 A coleta de resíduos sólidos domiciliares será executada com veículos 

compactadores, com capacidade da caçamba maior ou igual a 15 (quinze) m³ 

de lixo compactado e deverá apresentar frequência diária ou alternada, no 

período diurno, com inicio às 07h00min horas, e, no período tarde/noturno, com 

inicio às 15h30min horas, devendo ser recolhidos todos os resíduos 

denominados como lixo domiciliar, desde que devidamente acondicionados.  

1.2.3 A coleta domiciliar deverá compreender os resíduos devidamente 

acondicionados em embalagens ou recipientes até 100 (cem) litros.  

 

1.3 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  

1.3.1 DEFINIÇÃO  
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1.3.1.1 Define-se como lixo domiciliar, para fins de coleta regular, os resíduos 

sólidos produzidos em imóveis, residenciais ou não, que possam ser 

acondicionados em sacos plásticos, manufaturados para este fim, ou outro tipo 

de recipiente e que estejam dentro das normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), até o limite de 100 (cem) litros.  

 

1.3.2 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.3.2.1 Quando não houver possibilidade de acesso do veículo coletor à via 

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

coletor retirar os resíduos apresentados na via pública e transportá-los até o 

veículo coletor.  

1.3.2.2 A Contratada deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares sejam 

quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo a 

mesma comunicar os munícipes das exigências legais, e na reincidência, 

comunicar o fato à fiscalização da Contratante para as devidas providências.  

1.3.2.3 Nas áreas onde a frequência de coleta ocorre em dias alternados, três 

vezes por semana, não poderá haver interrupção da mesma, por mais de 72 

horas, ficando a Contratada obrigada a efetuar a coleta quando isto ocorrer, 

mesmo em dias de feriados civis ou religiosos, de forma que o serviço não 

venha sofrer descontinuidade.  

1.3.2.4 A equipe padrão para a realização da coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares será constituída de 01 (um) caminhão coletor compactador de 

carga traseira, 01 (um) motorista e, no mínimo, 04 (quatro) coletores por 

caminhão.  

1.3.2.5 A empresa deverá dispor de 04 (quatro) equipes padrão de segunda a 

sábado, com inicio dos trabalhos a 07h00min e a conclusão do trabalho 

vinculado ao término do setor de coleta.  

1.3.2.6 Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte 

deverão apresentar-se nos locais e horários de trabalho equipados e 

uniformizados.  
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1.3.2.7 Os resíduos que eventualmente se encontrarem fora dos recipientes 

deverão ser recolhidos manualmente, com auxílio de pá e vassoura, deixando 

os locais completamente limpos.  

1.3.2.8 Todas as operações deverão ser executadas sem ruídos, algazarras e 

sem danificar os recipientes.  

1.3.2.9 Nas situações em que o munícipe apresenta os resíduos para a coleta, 

através de recipientes reutilizáveis, estes deverão ser esvaziados 

completamente, tomando precauções para não danificá-los. Após este 

processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de origem pelos 

coletores.  

1.3.2.10 No transporte dos resíduos, a Contratada deverá tomar todas as 

precauções no sentido de evitar o transbordamento do veículo na via pública.  

1.3.2.11 Havendo aumento dos resíduos a recolher em consequência de 

acréscimo da população, ou por outra ocorrência não prevista, poderá a 

Contratante determinar à Contratada que aumente o número de viagens, o 

número de veículos coletores ou de pessoal necessário para a execução dos 

serviços.  

1.3.2.12 A quilometragem média mensal a ser percorrida na execução dos 

serviços é de 10.000 Km/mês.  

1.3.2.13 O volume estimado da coleta é de 700 (setecentas) toneladas/mês.  

1.3.2.14 A Contratada deverá colocar para execução do plano de trabalho de 

coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, 5 (cinco) veículos 

compactadores de 15 m3, sendo 04(quatro) na ativa e 01(um) na reserva.  

 

1.4 MEDIÇÃO  

1.4.1 Para efeito da presente Licitação, a medição da coleta de resíduos 

domiciliares será efetuada mensalmente, através do número de equipes que 

ficaram a disposição para execução dos trabalhos e aferidos pela fiscalização 

da Prefeitura.  
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2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO 

DE RESÍDUOS DEPOSITADOS EM CONTÊINERES.  

2.1 A Contratada poderá executar o recolhimento dos resíduos sólidos que 

apresentarem peso ou volume superior a 50 (cinquenta) quilos e 100 (cem)  

litros, respectivamente, por solicitação do gerador que exceder ao quantitativo 

determinado no Código de Posturas do Município ou por solicitação do próprio 

Município, conforme as condições deste Edital. Os resíduos deverão estar 

acondicionados em contêineres de capacidade maior ou igual a 1,0 m3 

devidamente acondicionados em sacos plásticos ou outro tipo de 

acondicionamento aprovado pela Prefeitura.  

2.2 Os resíduos depositados nos contêineres deverão ser recolhidos por 

caminhão coletor compactador, de carregamento traseiro, devidamente 

equipado para esta finalidade.  

2.3 A Prefeitura, a seu critério e de acordo com as necessidades do Município, 

poderá determinar a alteração no número de equipamentos para coleta de 

resíduos depositados em contêineres constantes neste Edital, desde que em 

comum acordo com a Contratada.  

2.4 Todos os resíduos coletados deverão ser transportados pela Contratada ao 

local de destinação final indicado pela Contratante.  

2.5 A contratada deverá colocar a disposição da Prefeitura 15 (quinze) 

contêineres.  

 

3 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE 

BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS  

3.1 A Contratada deverá executar com a utilização de caminhão adequado, os 

seguintes serviços: Limpeza mecanizada de boca de lobo e Desobstrução e 

hidrojateamento de Galerias;  

3.2 A equipe-padrão será constituída de: 01 (um) motorista; 01 (um) ajudante; 

01 (um) caminhão equipado com tanque de no mínimo 10.000 litros; Utensílios, 
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ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução dos 

serviços.  

3.3 À Prefeitura reserva-se o direito de indicar os serviços a serem executados 

pelas equipes-padrão, desde que atendendo ao Plano de Trabalho e 

devidamente justificado perante a Contratada.  

3.4 Todos os resíduos resultantes dos serviços realizados pelas equipes-

padrão deverão ser transportados pela Contratada ao destino final indicado 

pelo Município.  

 

4 VEÍCULOS COLETORES  

4.1 Para o início dos serviços, a frota de veículos e equipamento não deverá ter 

ano de fabricação inferior a 2014.  

4.2 Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para coleta e 

transporte de lixo, de modelo compactador, devendo ser fechadas e estanques 

para evitar o despejo de líquidos nas vias públicas e serem providas de 

mecanismo de descarga automático, com compartimento de no mínimo de 100 

litros para armazenamento dos líquidos gerados pela compactação.  

4.3 Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamento de 

sinalização conforme a legislação de trânsito em vigor.  

4.4 Na boca de carga, deverá ser instalada iluminação que possibilite a 

visualização noturna deste compartimento, de forma a minimizar possibilidades 

de acidentes com os coletores.  

4.5 Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha ré 

e lâmpadas elevadas indicadoras de freio.  

4.6 Todos os veículos, equipamentos, máquinas e instalações deverão ser 

providos de terminais de rádio-comunicação móvel com cobertura em toda a 

área da região de Pontal do Paraná.  

4.7 Constituirá obrigação contratual, a lavagem e desinfecção diária da 

caçamba compactadora ou carroceria com produtos específicos para este fim.  
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4.8 A Contratada deverá instalar e manter um serviço de atendimento ao 

cliente, cujo número do telefone deverá estar em local visível em todos os 

equipamentos, dentro do horário compreendido entre 08h00min e 18h00min 

horas.  

4.9 O Contratante poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou 

equipamento que não seja adequado às exigências dos serviços.  

4.10 A Contratada deverá manter junto ao Contratante cadastro permanente 

atualizado de veículos e equipamento, não sendo permitida a substituição sem 

prévia anuência do Contratante.  

4.11 A Contratada deverá providenciar de imediato a substituição dos 

equipamentos que estejam em manutenção preventiva ou avariados.  

4.12 Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela Contratada 

para realização de cada tipo de serviço, deverão ser adequados e estarem 

disponíveis num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

4.13 Os veículos e equipamentos deverão ser individualizados e vinculados a 

cada tipo de serviço.  

4.14 A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita obrigatoriamente 

de acordo com as cores e dizeres padrões determinados pela Contratante. A 

Contratada terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de 

assinatura do contrato, para adequar a sua frota aos padrões estabelecidos de 

pintura.  

4.15 Os veículos devem apresentar perfeito funcionamento do velocímetro e 

odômetro.  

 

5 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

5.1 A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus operários no 

mínimo os seguintes uniformes e EPI(s): Camisetas em malha de algodão- 06 

unidades por ano; Calça/Bermuda – 04 unidades por ano; Bonés – 02 unidades 

por ano; Calçado – 12 unidades por ano; Capa de chuva – 03 unidades por 



 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 
 

51 

 

ano; Luvas de proteção – 48 unidades por ano; Colete reflexivo – 02 unidades 

por ano;  

5.2 As quantidades indicadas acima são mínimas, sendo que deverão ser 

repostas gratuitamente as peças, sempre que se apresentarem desgastadas, 

destruídas ou impróprias para sua finalidade.  

5.3 Os uniformes deverão ser de cor clara e bem visível à noite e na camiseta 

deverá constar o nome da empresa e o letreiro “A SERVIÇO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ”. Não será permitido o trabalho sem a 

utilização dos uniformes e EPI (s) aqui listados.  

 

6 INSTALAÇÕES FÍSICAS  

6.1 A contratada deverá dispor de instalações, dentro do município de Pontal 

do Paraná, onde estarão lotados os funcionários, equipamentos e ferramentas 

necessárias à execução do objeto deste projeto básico. Estas instalações 

deverão conter no mínimo as seguintes áreas, de acordo coma as 

determinações da NR 24 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho:  

6.1.1 Refeitório com espaço suficiente para utilização dos funcionários nas 

suas refeições;  

6.1.2 Sanitários com vaso sanitário e chuveiro em quantidade compatível com 

o número de funcionários em serviço;  

6.1.3 Vestiários dotados de armários individuais para todos os funcionários em 

serviço;  

6.1.4 Garagem ou pátio de estacionamento que comporte toda a frota de 

veículos, não sendo permitida a permanência de veículos nas vias públicas;  

6.1.5 Oficina mecânica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva nos 

veículos e equipamentos;  

6.1.6 Borracharia;  

6.1.7 Área para lavagem e lubrificação dotada de caixa separadora de óleo e 

água e sistema biológico para tratamento primário de efluentes.  
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7 DO PESSOAL  

7.1 Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade 

suficiente ao desempenho dos serviços contratado, 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 acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a 

proponente pelos  

danos causados por seus empregados, auxiliares, e prepostos ao patrimônio 

público ou a outrem.  

7.2 Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação 

que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da presente 

licitação.  

7.3 A proponente terá um prazo máximo 5 (cinco) dias a contar da data de 

assinatura do contrato, para apresentar seus funcionários, e 15 (quinze) dias 

para apresentá-los devidamente uniformizados e com os equipamentos de 

proteção individual necessários para a execução de cada serviço.  

7.4 Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com seus 

documentos em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados 

cuidadosos, atenciosos, e educados com o público.  

7.5 A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá ser realizar 

dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta 

seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à 

ação na Justiça, o Município não terá nenhum caso, qualquer responsabilidade.  

7.6 Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do 

pessoal da proponente, a execução de outras tarefas que não sejam objeto 

destas especificações.  

7.7 Será terminantemente proibido aos empregados da proponente fazer 

catação ou triagem, de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, de pedirem 

gratificações ou donativos de qualquer espécie.  
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7.8 A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional deverá 

apresentar-se uniformizada e asseada, com camisas ou camisetas fechadas, 

calças, calçados com sola antiderrapante, e demais equipamentos de 

segurança de proteção individual, como luvas, capas protetoras em dias de 

chuva, coletes refletores, boné, entre outros.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 
 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTARIA 
 
 
 

Serviços Unid. Qtde 
mensal 

Preço 
Unitário 

Preço 
Mensal 

Preço  
Global 

1.1 Coleta, Transporte e Disposição Final 
de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 
Equipe 

 
4 
 

48.700,00 194.800,00 2.337.600,00 

1.2 Coleta, Transporte e Disposição Final 
de Resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3 
Unid 15 325,00 4875,00 58.500,00 

1.3 Desobstrução mecanizada de Bocas 
de Lobo e Hidrojateamento de galerias; Horas 40 225,00 9.000,00 

108.000, 
 
 

Total Global 208.675,00 2.504.100,000 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  
 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  
 
 

ANEXO IV 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 

Nesta data, a empresa ____________________, através de seu Responsável 

Técnico Engenheiro Sanitarista _______________, realizou a visita aos locais 

onde serão realizados os serviços objeto dessa licitação, tomando plena 

ciência das condições locais e dos elementos técnicos fornecidos pela 

Secretaria Municipal de _______________________________________, 

necessários ao cumprimento do objeto da licitação. 

 

 

Pontal do Paraná, de de 2015 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Sec Municipal de Obras 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  
 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  
 
 
 

ANEXO V 
PREMISSAS TÉNICAS PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Equipamentos Qtde Idade 

máxima 

Vida Útil Quilome-

tragem/Hora 

Moto- 

rista 

Opera- 

dor 

Cole

-tor 

Aju- 

dante 

Total 

Chassis/compactador 15m³ 5 02 anos 5 anos 10.000 km/mês 4 0 16 0 20 

Conteiner + 1,0m³ 15 0 anos 3 anos 0 0 0 0 0 0 

Chassis/tanque 10.000 litros 1 10 anos 10 anos 3500 km/mês 1 0 0 1 2 

Totais gerais 5 0 16 1 22 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 

 

ANEXO VI 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

A proponente (Razão Social) ____________________________________ 

apresenta na planilha abaixo o preço unitário, mensal, global do contrato e os 

totais globais para executar os serviços constantes nos itens 2.1 a 2.3 do edital. 

 

 

Serviços Unid. Qtde 
mensal 

Preço 
Unitário 

Preço 
Mensal 

Preço  
Global 

1.1 Coleta, Transporte e Disposição Final 
de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 
Equipe 

 
4 
 

   

1.2 Coleta, Transporte e Disposição Final 
de Resíduos depositados em 

contêineres de 1,0 m3 
Unid 15    

1.3 Desobstrução mecanizada de Bocas 
de Lobo e Hidrojateamento de galerias; 

Horas 40    

Total Global   

 

 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da 

apresentação da proposta.  

 

O Prazo do contrato será de 06 (seis) meses a partir da assinatura do contrato.  

 

____________ ____ de __________ de 2015. 

 

___________________________ 

Proponente 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 
 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A EDITAL 

 

_______________________ (Nome da Empresa) _______________, neste ato 

representado por _______________________________________ (Nome do 

Responsável ou Representante Legal) __________________________, abaixo 

assinado, declara:  

 

- Que assume inteira responsabilidade pela veracidade de todos os 

documentos apresentados:  

 

- Que se vencedora da licitação, atenderá a todas as exigências e 

especificações estabelecidas neste Edital, e seus anexos;  

 

- Que vistoriou e conhece todos os ambientes onde deverão ser desenvolvidos 

os serviços propostos, conforme indicações constantes dos Anexos II e V, que 

integram o presente Edital;  

 

- Que o Engenheiro Sanitarista______________________________, CREA 

NO ______, é o Responsável Técnico e supervisor dos serviços.  

 

Local e data 

 

 

Responsável Técnico  

 

Responsável Legal  

Engenheiro _______  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  

 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
C.N.P.J. 
ENDEREÇO 

 

 

Para fins de participação, no Edital de Concorrência no. 000/2015, declaramos 

para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e 

nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, 

nos termos do Artigo 32 – Parágrafo 2o da Lei Federal No 8.666/93.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

____________, ______de _______________de 2015.  

 

____________________________________________ 

Assinatura representante legal da empresa licitante. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015  
 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2015  
 
 

ANEXO IX 
MAPA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ 

 

 

 

OBJETO: Coleta regular, transporte e disposição final, ao Aterro Sanitário do 

CIAS, de resíduos sólidos domiciliares; Coleta, transporte e disposição final de 

resíduos depositados em contêineres de 1,0 m3; Desobstrução mecanizada de 

Bocas de Lobo e Hidrojateamento de galerias;  

 

 

 

 

 

Será disponibilizado no dia em que a proponente comparecer a Secretaria 

Municipal de Obras para realizar a visita. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ – AVISO DE LICITAÇÃO 

– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 

001/2015- OBJETO: Coleta regular, transporte e disposição final, ao Aterro 

Sanitário do CIAS, de resíduos sólidos domiciliares; Coleta, transporte e 

disposição final de resíduos depositados em contêineres de 1,0 m3; Desobstrução 

mecanizada de Bocas de Lobo e Hidrojateamento de galerias. Abertura: 28 de 

maio de 2015, ás 09:30hrs, no departamento de licitações situado a Rodovia PR 

407, Km 19 – Balneário Praia de Leste – Pontal do Paraná. Critério de Julgamento: 

MENOR PREÇO GLOBAL. Edital: Estará à disposição dos interessados no 

Departamento de Licitações e Contratos, no horário das 08h00 as 11h00 e das 

13h30 às 15h00, ao valor de R$ 10,00 (dez reais), ou gratuitamente no site: 

www.pontaldoparana.pr.gov.br Pontal do Paraná, 07 de abril de 2015 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL   
 

Edital de Tomada de Preços para a 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de coleta, transporte, triagem e 
destinação final dos resíduos sólidos coletados 
no Município de Roque Gonzales. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES, Sr. Sadi Wust 
Ribas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e com a Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e suas 
respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 
14:00 (catorze horas), do dia 27 (vinte e sete ) de maio do ano de 2015, na Sala do 
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Roque Gonzales, RS, localizada na 
Rua Padre Anchieta, n.º 221, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 8067/2015, com a finalidade de receber os documentos de 
habilitação e  propostas para contratação de empresa para a prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos coletados no Município de 
Roque Gonzales, RS. 
  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
cadastradas no Município de Roque Gonzales, ou que apresentarem toda a 
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documentação necessária para o cadastro, conforme item 2 desse edital, até o 
terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta.  
 
1. OBJETO 
  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de coleta, transporte, triagem e destinação final dos resíduos 
sólidos coletados no Município de Roque Gonzales. 
 
2. CADASTRO 
2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, em 
horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 8:00hs às 11:30 hs e das 13:30 hs 
às 17:00 hs, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes 
de habilitação e proposta, os seguintes documentos: 
 
2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
  a) registro comercial no caso de empresa individual; 
  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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  c) decreto de autorização, 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. 
 
2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades; 
  c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 
sede do licitante; 
  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 
sede do licitante; 
  f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
  g) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 
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             a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943.  
  b) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 
4.358/2002, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da 
República, que versa sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre os 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
2.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
  a) certidão de registro na entidade profissional competente, da empresa e do 
profissional responsável; 
  b) comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao 
objeto ora licitado. 
  c) Prova de que a empresa possui PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional; 
  d) Prova de que a empresa possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais; 
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  e) Declaração, atestado ou outro documento expedido por órgão de controle 
do meio ambiente, referente à comprovação de cadastramento da proponente no 
“Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental” ou “Cadastro 
técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de recursos 
ambientais”, na forma da Lei Federal de n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; 
  f) Licença(s) operacional(is), concedida(s) pelo órgão ambiental competente, 
para transporte, estação de triagem, estação de transbordo e destinação 
final(tratamento) dos resíduos sólidos, com capacidade para recebimento dos 
referidos resíduos. As licenças ambientais que não estiverem em nome da empresa 
licitante deverão estar acompanhadas de uma autorização (contrato) da empresa 
detentora dos licenciamentos ambientais para esta licitação. 
   
2.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
     a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a 
indicação do nº 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) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 
provisório. 
               a.2) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que 
aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão 
apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de 
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Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil, acompanhado 
do Balanço Patrimonial. 
    b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90(noventa) dias da 
data designada para a apresentação do documento; 
2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados 
em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio 
eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua 
validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 
 
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 
Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 
envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, 
para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
 
 
AO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
----------------------------------------------------------------- 
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AO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
3.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias 
ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de 
habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes 
nos itens 3, 4 e 5 do presente edital. 
3.3 Para participar da Licitação, é condição que a empresa seja idônea e 
apresente no momento da abertura da Licitação, fora dos envelopes, declaração 
de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, 
em razão da disposição contida na norma do Art 97 da Lei 8.666/93, que dispõe 
ser crime admitir à Licitação ou celebrar Contrato com empresa ou profissional 
declarado inidôneo. 
 
4. HABILITAÇÃO 
4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
  a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado, fornecido pelo 
Município de Roque Gonzales. 
4.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante estiver dentro do 
prazo de validade, mas houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 2.1.3 



 
 
 

 
  MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

 
Rua Pe. Anchieta, nº 221 – Roque Gonzales (RS) –CEP: 97.970-000 
www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300 ramal 3318 
CNPJ nº 87.612.982/0001-50 

8

a 2.1.5, deverá apresentar juntamente ao CRC, a correspondente certidão atualizada, 
exceto para quem utiliza os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela 
Lei nº 147/14. 
4.3 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes da presente licitação. 
4.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar nº147/14, 
deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por 
contador, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos neste edital. 
4.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão 
dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 147, de 07 de 
agosto de 2014, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 
também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou 
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 
4.6 A Microempresa, o Micro Empreendedor Individual e a Empresa de 
Pequeno Porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4, que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 
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que comprove a sua regularidade em 5(cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame. 
4.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a Microempresa, o 
Micro Empreendedor Individual, a Empresa de Pequeno Porte e a Cooperativa, da 
apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
4.8 O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogada uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, 
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
4.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 12.5, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
5. PROPOSTA 
5.1 O envelope nº 02 deverá conter: 
  a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, 
pelo representante legal da empresa. 
  a1) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data 
aprazada para a entrega dos envelopes, sendo que se este não constar, considerar-se-á 
como tendo tal validade; 
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  a2) quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
  b) planilha de orçamento discriminado em preços unitários e globais, 
expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com 
transporte, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); encargos 
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas. 
 
6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
6.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 
desconformidade com este edital, sendo que somente serão aceitas as propostas cujo 
preço global não exceda o limite estimado/admitido no orçamento discriminado, 
anexo a este Edital.  
 
7. JULGAMENTO 
7.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 
Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a execução 
dos serviços licitados. 
 
8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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8.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para 
as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos 
itens 4.4 e 4.5, deste edital. 
8.2 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 em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor. 
8.3 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. 
8.4 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 02(dois) dias, nova 
proposta, por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 
 b) Se a microempresa, o micro empreendedor individual, 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 nas hipóteses dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e forma prevista na alínea “a”. 



 
 
 

 
  MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

 
Rua Pe. Anchieta, nº 221 – Roque Gonzales (RS) –CEP: 97.970-000 
www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300 ramal 3318 
CNPJ nº 87.612.982/0001-50 

12

 c) Se houver duas ou mais microempresas, micro empreendedores 
individuais 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. 
8.5 Se nenhuma microempresa, micro empreendedor individual, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 8.4 deste edital, será 
declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 
8.6 O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital, não se aplicam às hipóteses em 
que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, micro 
empreendedor individual, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as 
exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for 
o caso. 
8.7 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto 
no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
9. RECURSOS 
 
9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
9.2 O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de 
Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação da decisão objeto do recurso. 
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9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 
protocolados, dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente, das 8:00 hs às 11:30hs e 
13:30hs às 17:00hs, bem como via fax, através do telefone nº (55) 3365-3300, sem 
prejuízo do protocolo do original obedecido o prazo do item 9.2. 
9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 
comunicados para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 
9.5 Não serão aceitos recursos ou contra-razões apresentados fora do prazo 
ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 
9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contra-razões de recurso, 
a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da 
licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 
9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes 
ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é 
irrecorrível. 
9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, 
como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser 
devidamente justificada nos autos da licitação. 
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10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO  
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05(cinco) 
dias úteis, convocará o vencedor para assinar o contrato. A empresa vencedora terá o 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da convocação para formalizar a assinatura do 
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas no edital. 
10.2 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, ou então revogará a licitação. 
10.3 O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
10.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, com base no Art. 57, II, da Lei 8.666/93 em até 60 
(sessenta) meses, e reajustado o valor dos serviços pela variação do IGPM do 
período, mediante apresentação das certidões negativas atualizadas. 
10.5  Por motivo técnico e havendo recurso orçamentário, o Município poderá 
aditar o contrato, obedecendo a Lei nº 8.666/93, e mantidas as condições do parecer 
inicial, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou para menos, ao 
que estão obrigados a aceitar os licitantes vencedores sob pena de ser considerado 
descumprimento contratual o não-atendimento ao aditivo. 
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10.6  Do contrato a ser assinado com o vencedor desta licitação constarão as 
cláusulas necessárias previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na 
forma determinada nos arts, 77 a 79, todos da Lei nº 8.666/93. 
10.7  O Município não responderá por indenizações oriundas de danos causados a 
terceiros por culpa ou dolo da contratada, quando na execução do serviço de que trata 
este edital. 
10.8 A contratada ficará obrigada a observar todas as leis, regulamentos e 
posturas, referentes ao serviço e segurança pública. 
10.9  A Secretaria Municipal de Obras ou Comissão designada através de Portaria, 
fiscalizará a execução dos serviços, podendo sustar os pagamentos, no todo ou em 
parte, se os serviços estiverem em desacordo com as condições técnicas exigidas. 
10.10  Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da contratada, que deverá providenciar o reparo imediato. 
10.11  Qualquer divergência entre os projetos ou dúvidas que por ventura houver, 
será dirimida pelo responsável técnico da obra e contratante. 
10.12 A contratada deverá classificar os resíduos sólidos de acordo com a 
Legislação Ambiental vigente. 
 
11. PENALIDADES 

11.1 Deixar 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 estimado da contratação; 
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11.2 Manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame 
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 
anos;  
11.3 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar) ou deixar de 
apresentar documentação exigida para contratação: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
11.4 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato; 
11.5 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
11.6 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 2 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atualizado do contrato.                           
11.7 Quando houver atraso injustificado na entrega do material por culpa da 
contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente 
sobre o valor total contratado. 
11.8 Quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados 
pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
contratado. 
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11.9 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 
licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 02 (dois) 
anos. 
11.10  As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será efetuado mensalmente, ocorrendo até 10 (décimo) dia do mês 
subseqüente ao da prestação do serviço e mediante apresentação da nota fiscal fatura 
aprovada pela Secretaria Responsável. 
12.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
12.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a 
matéria. 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:  
  3390 3900 0501 2012  
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
14.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 
observando-se as seguintes normas: 
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  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, 
devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o 
recebimento  dos envelopes. 
   b) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de 
Licitação no Setor de Compras e Licitações durante o horário de expediente, das 
8:00hs às 11:30 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs, sem prejuízo do protocolo do original 
obedecidos os prazos da alínea “a”. 
 c) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos 
apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto na alínea anterior. 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 
15.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos. 
15.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes 
credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os membros da Comissão 
Julgadora. 
15.3.1  Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto 
de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 
proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/1993). 



 
 
 

 
  MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

 
Rua Pe. Anchieta, nº 221 – Roque Gonzales (RS) –CEP: 97.970-000 
www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300 ramal 3318 
CNPJ nº 87.612.982/0001-50 

19

15.4 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 
15.5 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: Anexo I-Minuta do 
Contrato; Anexo II- Roteiro de recolhimento; Anexo III- Planilha de Custos 
Máximos. 
15.6 Informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, das 
8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, na Prefeitura Municipal de Roque Gonzales na 
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento e no Setor de Compras e Licitações, na 
Rua Padre Anchieta, nº 221, ou pelo fone nº(55) 3365-3318. 
 
      Roque Gonzales, 04 de maio de 2015. 
 
 
 
Este edital foi devidamente examinado e Sadi Wust Ribas                                    
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.  Prefeito Municipal 
Em _____-_____-________ 
____________________ 
Ângelo Felipe Zuchetto Ramos 
Procurador  Jurídico 
OAB /RS 59179 
Portaria nº 7.980/2014 
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ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO  

 O Município de Roque Gonzales, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Padre Anchieta, 221, inscrito no CNPJ sob o nº 87612982/0001-50, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Sadi Wust Ribas, doravante denominado 
CONTRATANTE e ...................................., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rua................, Município de ..........................,...., inscrita no CNPJ sob o nº 
...................................., neste ato representado pelo Sr..............................., doravante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas a seguir elencadas: 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto da presente licitação a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos domiciliares produzidos nas zonas urbanas e de expansão urbana do 
município de Roque Gonzales, tendo como base uma população de 2700 habitantes 
na sede, 250 habitantes no Distrito de Dona Otília e 220 habitantes no Distrito do 
Rincão Vermelho, sendo que a coleta deverá ser realizada três vezes por semana no 
perímetro urbano e de expansão urbana da sede do município e uma coleta a cada 
quatorze dias nas zonas urbanas e de expansão urbana dos distritos de Dona Otília e 
Rincão Vermelho. Na mesma freqüência dos recolhimentos da zona urbana da sede 
deverá ser feito o recolhimento da cidade até a entrada do canteiro de obras da Usina 
Hidrelétrica Passo São João, no Bairro Grings e até 300 metros após a entrada da 
unidade da cotrisa desse município. E nas demais comunidades do interior serão 
realizados recolhimentos a cada dois meses conforme roteiros 1 e 2 da planilha. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os resíduos recolhidos deverão ter sua destinação 
final em aterro controlado e licenciado pelo órgão competente ou reciclados na forma 
da legislação ambiental, sendo tal incumbência de responsabilidade da empresa 
contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A coleta de resíduos domiciliares será realizada em 
todas as vias públicas abertas ou que venham a ser abertas nas zonas urbanas ou de 
expansão urbana conforme o caput desse artigo, sendo três dias da semana na zona 
urbana da cidade, vilas e bairros e uma vez a cada quatorze dias nas zonas urbanas ou 
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de expansão urbana dos distritos do Rincão Vermelho e Dona Otília. E nos roteiros 1 
e 2 a cada dois meses. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os dias da semana em que serão feitos os recolhimentos 
serão definidos pelo contratante através da Secretaria Municipal de Obras. No caso de 
alguns desses dias serem feriado, a empresa contratada deverá antecipar ou postergar 
o dia a coleta do lixo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO:  Nas situações em que houver impossibilidade de acesso 
do veículo coletor à via pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo 
necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via pública e transportá-lo até 
o veículo coletor. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: A guarnição para a realização da coleta dos resíduos 
referidos será constituído de 01(um) caminhão equipado com caçamba coletora de 
lixo ou equipamento equivalente adequado a legislação específica, com sinalização 
adequada para evitar acidentes. Não será permitido qualquer tipo de publicidade no 
veículo coletor ou nos uniformes das pessoas encarregadas do serviço. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Caso haja defeito no veículo que impeça a realização do 
serviço, deverá o licitante ter ou locar outro bem nas mesmas condições para suprir a 
realização do serviço, de forma que o serviço de coleta não seja suspenso ou 
interrompido. 
 
PARÁGRO SÉTIMO: Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e 
sacos plásticos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando o 
derramamento de resíduos nas vias públicas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos 
para coleta, através de recipientes reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los 
completamente, tomando precauções para não danificá-los. Após este processo, o 
recipiente deverá ser colocado no ponto de origem. 
 
PARÁGRAFO NONO: Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura, em todos 
os veículos coletores. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias 
públicas pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes, por qualquer motivo, 
ou que caírem durante o processo de coleta, deverão necessariamente ser varridos e 
recolhidos. 
 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: No caso dos resíduos serem apresentados em 
sacos plásticos, a equipe deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o 
rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo. Se houver 
derrame de resíduos, estes deverão ser varridos, e recolhidos na caçamba do 
caminhão coletor. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: 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 via pública. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços descritos nas cláusulas anteriores o 
contratante pagará a contratada a importância total de R$ ............ (............................) 
por mês. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado mensalmente, até o décimo 
dia subseqüente ao serviço prestado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Contratante efetuará as retenções tributárias e 
previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do presente contrato será pelo 
período de 12 meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da 
administração e com a anuência da contratada, até o limite de sessenta meses de 
acordo com a Lei 8666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de prorrogação do contrato, o valor do mesmo será 
reajustado pelo IGP-M, descontados eventuais reajustes concedidos a título de 
reequilíbrio econômico-financeiro 
 CLÁUSULA QUARTA: Caberá a contratada as seguintes obrigações: 
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I - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as leis sobre segurança, higiene e 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados 
e/ou cooperativados, quando necessário, os EPI’s de segurança. 
 
II - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na 
via pública junto à execução dos serviços. 
 
III – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 CLÁUSULA QUINTA: A não realização da coleta em um ou mais dias do mês, 
independentemente do motivo, e que não ocorra à devida compensação, será 
procedido no devido desconto proporcional ao número de dias previstos de coleta 
para aquele mês, com o número de dias não realizados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada em caso de inadimplemento estará sujeita 
às seguintes penalidades: 
Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para 
as quais tenha concorrido a contratada a desde que ao caso não se apliquem as demais 
penalidades; 
 Multa – No caso de atraso ou negligência, na execução dos serviços ou no 
fornecimento do material, será aplicada à Contratada multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do mês em que se deu a ocorrência. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de aplicação de multa fica assegurado ao 
contratante o direito de optar pela dedução correspondente sobre qualquer pagamento 
a ser efetuado a contratada. 
 PARÁGRO TERCEIRO: Se o descumprimento contratual for substancial, a 
administração reincidirá o contrato, aplicará multa de 10% do valor do contrato 
adjudicado, e suspenderá o direito de licitar e contratar com o contratante pelo prazo 
de até 02 anos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções contidas na Lei 
8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
3390 3900 0501 2012 CLÁUSULA SÉTIMA: Os casos omissos do presente contrato serão resolvidos pelos 
itens constantes no edital TP nº 04/2015 e pela Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA: As partes elegem o foro da Comarca de Cerro Largo para 
dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente contrato. 
 
E por estarem assim justos e acertados, as partes assinam o presente contrato em três 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas em sinal de concordância 
e verdade. 
 
Roque Gonzales, ...., de ......... de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
          MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES, 

Contratante 
................................................. 
Contratado 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
--------------------------------   ---------------------------------- 
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ANEXO II  
 
 
Recolhimento do lixo em todas as vias urbanas abertas e aquelas que forem abertas 
em três dias da semana, incluindo as vilas Santo Antônio, Vila Grings, Vila São José 
até 300 metros depois da Cotrisa e na saída da Avenida Pirapó até o canteiro da Usina 
Hidrelétrica Passo São João. 
 
Recolhimento de lixo a cada catorze dias nos Distritos de Dona Otília e Rincão 
Vermelho. 
 
Recolhimento de lixo a cada dois meses: 
 
Roteiro 1: Arroio Palmeira, esquina Laranjeira, Palmeira, Linha Paraíso, Colégio 
Emanuel, Dona Otília Norte, entra no asfalto, retorna, Cinamomo, Clube, sai no 
asfalto, parada de ônibus, portão Fundo, retorna no clube, volta, esquerda do clube, 
Portão Frente, esquerda, retorna Igreja, Esquina Fátima, retorna cidade, asfalto, 
Gioveli, Balneário do Juca, Poço Preto, retorna Vila Grings, cidade. 
 
Roteiro 2: Laranjeira, Limeira, asfalto, Assunção Gramado, Colégio, Bar, saída posto 
de saúde, Igreja Flach, Igreja Sobrado, Volta a sociedade, Linha Inhacurutum, divisa 
São Paulo das Missões, volta asafalto, entra parada de ônibus, Rincão Dos Barbosa e 
volta ao asfalto. 
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EDITAL N.º 046/2015 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2015 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de maio de 2015 
HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: Setor de Compras 
 
   O Prefeito Municipal de Iacri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que se encontra aberto no Setor de Compras, o Edital de Pregão Presencial de Registro 
de Preços n.º 018/2015, para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, ESTADO 
DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS 
AMBIENTAIS” (OBS: O CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ POR CONTA 
DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O RESTANTE DO 
TRANSPORTE OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA), sendo o tipo de licitação a 
de MENOR PREÇO, regido em todos os seus termos pelas Leis Federais n.ºs 10.520 de 17 de julho de 
2002, 8.666/93 de 23 de junho de 1993 alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e introduções posteriores, 
Lei Complementar 123, de 14/12/2006, Decreto Municipal nº. 1.842 de 12 de agosto de 2009 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
   Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, para o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, se protocolados até 
às 09h00min do dia 22/05/2015 no Setor de Tributação. 
   A sessão do processamento do pregão será realizada no Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal de Iacri, sito a Rua Ceará, n.º 1.783, iniciando-se no dia 22 de maio de 2015, no 
horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. A sessão será realizada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe através de Portaria. 
 
1.0 - DO OBJETO 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, ESTADO 
DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS 
AMBIENTAIS” (OBS: O CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ POR CONTA 
DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O RESTANTE DO 
TRANSPORTE OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA), conforme relação e nas 
condições do Anexo I deste Edital. 
    
2.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
   Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação, que preencherem as condições de credenciamento e requisitos 
deste edital. 
 
3.0 - DO CREDENCIAMENTO 
 
   Para o credenciamento deverão ser apresentados os documentos a seguir 
discriminados: 
 
   Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da investidura. Tratando-se de 
procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

Declaração que ateste se a licitante é Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
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   O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
   A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará em 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
4.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
   A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
o modelo abaixo deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2. 
 
4.1 - MODELO 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 
participar no Processo Licitatório n.º 046/2015, na Modalidade Pregão Presencial de Registro de 
Preços n.º 018/2015, da Prefeitura do Município de Iacri/SP, declaro pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação desta empresa. 
 
Local e data. 
 
Nome, RG e assinatura do representante legal. 
 
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 2 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA   ENVELOPE N.º 2 – HABILITAÇÃO 
Pregão n.º 018/2015     Pregão n.º 018/2015 
Processo n.º 046/2015                 Processo n.º 046/2015 
Prefeitura do Município de Iacri/SP   Prefeitura do Município de Iacri/SP 
 
4.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
   Os documentos necessários à habilitação e ao credenciamento deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
5.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
   A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da licitante, se houver; 
Número do processo e do Pregão; 

   Descrição do objeto da presente licitação (marca, modelo), em conformidade 
com as especificações do Anexo I deste edital; 
   Preço unitário e total, por item em moeda corrente nacional, em algarismo, 
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
   Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
6.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
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   O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 
6.1 - Qualificação técnica, vistoria técnica e documentação do aterro indicado, devidamente 
autenticados. 
 

Prova de registro ou inscrição da licitante e do profissional responsável no 
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA). 

Prova de capacitação para o desempenho de atividade pertinente e compatível, 
com o objeto deste certame, por meio de apresentação de atestado expedido por pessoa jurídica de 
Direito Público ou Privado, no qual se indique que a empresa já tenha executado serviços semelhantes 
ao objeto da presente licitação, relativo ao mínimo de 50% de efetiva execução de serviços semelhantes, 
comprovada através de cópia dos atestados emitidos pelo CREA. 

Comprovação de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação 
da proposta, profissional de nível superior detentor de registro e atestado emitido pelo CREA que 
comprove execução e ou supervisão de atividade pertinente e compatível, com o objeto de referido 
Processo. 

A comprovação do vinculo profissional permanente, poderá ser feita mediante 
contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços. 

Licença de operação (LO) do aterro sanitário indicado, informando a capacidade 
e classificação dos resíduos que por ele podem ser dispostos. 

Declaração em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando 
que no ato da assinatura do contrato irá apresentar carta de anuência fornecida pela empresa 
proprietária do aterro sanitário se comprometendo a receber os resíduos domiciliares gerados no 
município de Maracaí/SP, pelo prazo de vigência contratual do presente edital. 

Declaração fornecida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Iacri de 
que realizou vistoria técnica das áreas para execução dos serviços, para conhecimento das condições 
de prestação dos serviços devidamente assinado pelo funcionário responsável desta Prefeitura e pelo 
representante da empresa, a não apresentação da declaração de vistoria implicará na desclassificação 
do licitante, por não ter conhecimento das condições de prestação do serviço, podendo assim prejudicar 
os interesses da municipalidade. 

 
 6.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública.  
 
6.3. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, este 
poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 
concordar. 
 
6.4. A vistoria será realizada com pré-agendamento telefônico ou meio eletrônico até o dia 20 (vinte) de 
maio de 2015, nos horários das 08hs00min às11hs00min e das 13hr00min ás 17hr00min, para que 
haja tempo hábil em formular as propostas. O agendamento deverá ocorrer pelo telefone (xx14) 3489-
1250, no setor de Compras ou pelo email compras@iacri.sp.gov.br. A vistoria técnica deverá ser 
efetuada por profissional de nível superior com devido registro no CREA e comprovar vínculo com a 
empresa licitante. 
 
6.5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
   Registro comercial, no caso de empresa individual; 

mailto:compras@iacri.sp.gov.br
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   Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
   Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhados da respectiva ata da última eleição; 
   Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
   Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir. 
   Os documentos apresentados no credenciamento não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
6.6 - DA REGULARIDADE FISCAL 
 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual (relativos ao ICMS) da sede da licitante; 
Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
Certidão de regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa; 
Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.7 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
   Declarações da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e 
declaração que não possui fato superveniente impeditivo: 
 
7.0 - MODELOS 
 
7.1 - MODELO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoal jurídica), 
interessada em participar do processo licitatório, na Modalidade Pregão Presencial de Registro de 
Preços n.º 018/2015, da Prefeitura do Município de Iacri, declaro sob as penas da lei que a (nome da 
pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7.º, da Constituição Federal. 
 
Local e data. 
Nome, RG e assinatura do representante legal. 
 
   Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 
 
7.2 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇÃO, NA FORMA DO § 2º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 
 MINUTA DE DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
Ref: (identificação da licitação) 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a).................................................................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº................................ e do CPF nº ......................................DECLARA, para fins do 
disposto no § 2º do artigo 32 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração 
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Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da 
Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro 
fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual 
contratação que deste procedimento possa decorrer. 
.................................................................................. 
(data) 
........................................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 
 
8.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 
comprovante de registro cadastral da Prefeitura de Iacri, para participar de licitações junto ao Município 
de Iacri no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado 
acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 6.2 e 6.3 do item 6, que não tenham sido 
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de 
validade vencidos na data de apresentação das propostas. 
 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
9.0 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 
15 minutos. 
 
Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, em envelopes separados, da proposta de preços e dos documentos de 
habilitação. 
 
9.1 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
9.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-
se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 
valor da proposta. 
 
Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
 
9.3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). Em caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
9.4 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formularem lances 
de forma seqüencial a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
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Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (um real). 
 
9.5 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
9.6 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 
preço ofertado. 
 
9.7 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
9.8 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.9 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 
 
9.9.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor. 
 
9.9.2 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
sanadas em sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
Substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 
 
9.9.3 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 8.0, o Pregoeiro, se necessário, 
diligenciará junto ao Cadastro Geral de fornecedores do Município de Iacri Estado de São Paulo. 
 
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame. 
 
9.9.4 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
10. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando 
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para homologação. 
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10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidade apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Os resíduos serão entregues pelo Setor competente, no local estipulado pela empresa vencedora, no 
horário de expediente (das 8h às 11h e das 13h às 17h, de Segunda à Sexta-feira).  
11.1 – Deverá constar na Nota Fiscal a descrição dos produtos em conformidade com as propostas 
apresentadas na licitação; 
11.2 - Correrão por conta da contratante todas as despesas de transportes até o limite de 70 KM, caso 
ultrapasse essa distância o restante do transporte até o aterro, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes do recolhimento,  ocorrerão por conta da contratada; 
11.4 - Por ocasião do recolhimento, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor responsável pela entrega do 
objeto licitado. 
 
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento 
da nota fiscal e dos tíquetes de pesagem do material coletado, na Secretaria competente, não sendo 
admitida proposta com condição de pagamento diferente. 
12.2 - O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada 
ou na Tesouraria da Prefeitura. 
12.3 - Em hipótese alguma, será concedido reajuste de preços aos materiais já enviados pela Prefeitura, 
mesmo que ainda não pagos. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO: 
 

A(s) empresa(s) vencedora(s) da presente Licitação, ao ser(em) convidada(s) a 
assinar o Contrato de fornecimento, deverá fazê-lo no prazo máximo de 48 horas, sob pena de não o 
fazendo importar em preclusão do direito a contratação sendo convocada a segunda classificada. 

   O Contrato de fornecimento a ser assinado terá validade pelo período de 03 
(três) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 12 meses. Caso 
a quantidade prevista no item I deste Edital não seja enviada neste período, o saldo remanescente será 
estornado pelo Setor competente da municipalidade, em caso de falta, poderá ser aditado em até 25 
(vinte e cinco) por cento, nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 

   Em conformidade com o disposto no Inciso XII do Art. 78, da Lei 8.666/93, com 
as introduções da Lei 8.883/94, e alterações posteriores, o Contrato de fornecimento poderá ser 
rescindido a qualquer tempo, por ato unilateral do Chefe do Executivo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa à proponente vencedora. 

14 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Para suprir as despesas da presente licitação, serão utilizadas verbas das seguintes dotações 
orçamentárias: 

- Órgão: Poder Executivo 
- Unidade: 2.8. Serviços Municipais 
- Cat. Econ.: 339039. Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - conta 179 

 
15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
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15.1 - Ficará impedida de licitar com a Administração direta pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, garantido o exercício da prévia e ampla defesa e 
registrada no cadastro de fornecedores. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.   
 
16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E (Diário Oficial do Estado). 
 
Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no diário Oficial 
do Estado. 
 
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada mediante protocolo, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias após a entrega, ultrapassado este prazo sem a retirada dos documentos, os mesmos serão 
incinerados. 
 
16.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
 
16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
16.6. Integram o presente Edital: 
 
16.6..1. Anexo I – Relação e Condições; 
 
16.6.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 
 
16.6.3. Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
 
   Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o Foro da Cidade de Bastos, com renúncia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 

Iacri, 11 de maio de 2015. 
 
 
 

CLAUDIO ANDREASSA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO - I - DO EDITAL Nº 046/2015 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2015 
 
Condições: 

 

01 - FINALIDADE:  
 
- A finalidade deste ANEXO é especificar e relacionar qual o tipo de serviços que Prefeitura Municipal de 
Iacri necessita.  

 
2 - OBJETO:  
 
- O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE 
IACRI, ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS” (OBS: O CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ 
POR CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O 
RESTANTE DO TRANSPORTE OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA). 

 
03 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 
ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

MENSAL  

01 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICIALIARES COLETADOS NO MUNÍCIPIO 
DE IACRI/SP, EM ATERRO SANITÁRIO 
DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS 
AMBIENTAIS. (OBS: O CARREGAMENTO  E O 
TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ POR 
CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 
KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O 
RESTANTE DO TRANSPORTE OCORRERÁ 
POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA). 

 

TON 

 

120 

 
 
04 - DA FORMA, LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
- Os serviços o objeto licitado, será procedida de forma parcelada, conforme as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sendo que os serviços deverão obedecer ao cronograma 
estabelecido pelo setor mediante requisição, sob pena de multa no valor de 20% sobre o valor do 
contrato. 
 
- Ficara por conta da contratante o transporte até o limite de 70 Km, caso ultrapasse essa distância o 
restante do transporte será por conta da contratada assim como a manutenção dos equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços,  tributos e demais encargos que possam incidir na realização dos 
serviços objeto desse certame. 
 
 
05 – DA COLETA E TRANSPORTE: 
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-  A coleta e o transporte até o aterro ou até o limite de 70 Km estipulado pela Prefeitura Municipal de 
Iacri ocorrerá por conta e responsabilidade da mesma, utilizando veículos de sua frota. 

- Caso ultrapasse o limite de 70 Km o restante do transporte até o aterro, ocorrerá por conta da 
contratada assim como a manutenção dos equipamentos utilizados para prestação dos serviços,  tributos 
e demais encargos que possam incidir na realização dos serviços. 

 
06 – DO ATERRO SANITÁRIO: 
 
- O aterro sanitário da CONTRATADA deverá estar devidamente licenciado pelos órgãos competentes 
que deverá ser comprovado através da Licença de Operação do Aterro. 

- Caso o aterro sanitário não seja de propriedade da CONTRATADA, a mesma deverá apresentar no ato 
da assinatura do Contrato CARTA DE ANUENCIA DO PROPRIETÁRIO autorizando o recebimento dos 
resíduos domiciliares coletados no município de Iacri/SP.  

 
07 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 
 

- Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da 
nota fiscal e dos tíquetes de pesagem do material coletado, na Secretaria competente, não sendo 
admitida proposta com condição de pagamento diferente. 
 
 
08 – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
 
Menor preço por item. 
 
 
 

Iacri, 11 de maio de 2015. 
 
 
 

CLAUDIO ANDREASSA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO - II - MODELO DE PROPOSTA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2015 
 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015 

 
1 - OBJETO:  
 
- O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE 
IACRI, ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS”, (OBS: O CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ 
POR CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O 
RESTANTE DO TRANSPORTE OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA). 
 
 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 
MENSAL 

VALOR 
UNIT. 
TON. 

VALOR 
TOTAL  

01 EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICIALIARES COLETADOS NO 
MUNÍCIPIO DE IACRI/SP, EM 
ATERRO SANITÁRIO 
DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS. (OBS: O 
CARREGAMENTO  E O 
TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO 
SERÁ POR CONTA DO 
MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 
KM, CASO ULTRAPASSE ESSA 
DISTÂNCIA O RESTANTE DO 
TRANSPORTE OCORRERÁ POR 
CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA). 

 

TON 

 

120 

  

 
 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$________________(_______________________). 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:_____________________________________________ 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:________________________________________________ 
 
 
NOTA: Os preços propostos deverão ser orçados pelo valor total líquido, já computado os impostos, 
taxas e demais encargos. 
 
 

_________/________________/____________ 
 
 

______________________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO - III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2015 
 
   Aos ... (...) dias do mês de .......... do ano 2015, autorizado pelo processo de 
Pregão Presencial nº 018/2015, Processo nº 046/2015, foi expedida a presente Ata de Registro de 
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Municipal nº. 1.966 de 26 de março de 2012 que, conjuntamente com condições adiante estipuladas, 
regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora, doravante 
denominada Detentora da Ata: 
 
1.0 Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: -------------, CNPJ nº-------- 

representado pelo seu ---------, Sr. ----------- (qualificação), à saber: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, ESTADO DE SÃO PAULO, EM 
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS” (OBS: O 
CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ POR CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O 
LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O RESTANTE DO TRANSPORTE 
OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA), conforme relação abaixo e nas condições do 
Anexo I desta Ata. 

 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 
MENSAL 

VALOR 
UNIT. 
TON. 

VALOR 
TOTAL  

01 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICIALIARES COLETADOS NO 
MUNÍCIPIO DE IACRI/SP, EM 
ATERRO SANITÁRIO 
DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS. (OBS: O 
CARREGAMENTO  E O 
TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO 
SERÁ POR CONTA DO 
MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 
KM, CASO ULTRAPASSE ESSA 
DISTÂNCIA O RESTANTE DO 
TRANSPORTE OCORRERÁ POR 
CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA). 

 

TON 

 

120 

  

 
VALOR TOTAL DO ITEM = R$ ---------(------------------------------). 
 
1.2 A Secretaria Municipal competente efetuará a entrega dos resíduos a Detentora da Ata através 
de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile. 
 
1.3 Ficara por conta da contratante o transporte até o limite de 70 Km, caso ultrapasse essa 
distância o restante do transporte será por conta da contratada assim como a manutenção dos 
equipamentos utilizados para prestação dos serviços,  tributos e demais encargos que possam incidir na 
realização dos serviços objeto desse certame. 
 
1.4 Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 15 (quinze) dias úteis, após o 
recebimento da nota fiscal e dos tíquetes de pesagem do material coletado, na Secretaria competente, 
não sendo admitida proposta com condição de pagamento diferente. 
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1.5  Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 
praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria Municipal competente. 
 
 

1.6    São obrigações da CONTRATANTE sem que a elas se limite: 

a)    Fornecer todos os documentos necessários e informações necessárias ao cumprimento deste 
instrumento; 

b)  Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nos valores, formas e prazos avençados. 

c)  Coletar os resíduos sólidos nos domicílios e comércio do município e entregar no local acima 
especificado. 

1.7 Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a contratada deve: 

a)   Comparecer sempre que solicitado pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente na Prefeitura 
Municipal de Iacri, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 

b)  Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações pela contratada 
assumidas e todas as condições de habilitação da qualificação exigida no processo de licitação; 

c)  Manter Seus equipamentos, instrumentos e dispositivos especiais requeridos para a execução dos 
serviços em questão, em bom estado de conservação; 

d)  Prever a substituição e/ou reposição imediata tanto de ferramentas e equipamentos de trabalho que 
apresentarem problemas que impeça de executar atividades a estes pertinentes; 

e)  Fornecer e assegurar a utilização de uniforme aos colaboradores da contratada; 

f)  Fornecer equipamento de proteção individual (EPI); 

g)  Operadores devidamente habilitados; 

h) A empresa deverá realizar pesagem do veiculo quando vazio, depois do descarregamento, a fim de 
aferir a quantidade de produto que esta sendo transportado, na presença de um funcionário designado 
pela Secretaria de Obras e serviços sendo a mesma assinada por esse funcionário. 
 
1.8 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade 
Orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:- 

- Órgão: 2 - Poder Executivo 
- Unidade: 8 – Serviços Municipais 
- Dotação: 02.08.0015.0452.0009.2.058.33903900000 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – conta 179. 

 
1.9 Este instrumento de registro de preços não obriga a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a 
firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. 
 
1.10. O descumprimento do prazo sujeitará a detentora da Ata às seguintes sanções: 
 
a) O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado à ordem de 0,066 %, por 
dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte proporção: 

b) O valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a que o adjudicatário tenha direito, 
originário de fornecimento anterior ou futuro, atualizado a data do efetivo pagamento. 

c) Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa atualizado, deverá ser 
pago, pelo inadimplente na Prefeitura Municipal. Na ocorrência do não pagamento, o valor será inscrito 
em dívida ativa para cobrança judicial. 
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d) No caso de reincidência da falta, o contrato será declarado rescindido, e a contratada declarada 
inidônea, sendo a declaração de inidoneidade publicada no DOE e em jornal local de grande circulação. 

1.11 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 
hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, 
presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
 
1.12 A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Pregão Presencial de Registro de Preços nº 018/2015 - Processo nº 046/2015. 
 
1.13 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial nº 018/2015, anexo I e da Nota de Empenho com os termos 
aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
1.14 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no 
Foro da cidade de Bastos – SP, esgotadas as vias administrativas. 
 
1.15 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Claudio Andreassa, Prefeito Municipal de Iacri, e pelo Sr. ---------, qualificado 
preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.  
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI              EMPRESA VENCEDORA 
Claudio Andreassa                DETENTORA DA ATA 
Prefeito Municipal                 .................. - Representante   
   
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
1. ...............................................          2. ...................................... 

RG. nº. ...................                RG.nº. …………………… 
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2015 
 
Condições: 

 

01 - FINALIDADE:  
 
- A finalidade deste ANEXO é especificar e relacionar qual o tipo de serviços que Prefeitura Municipal de 
Iacri necessita.  

 
2 - OBJETO:  
 
- O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE 
IACRI, ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS” (OBS: O CARREGAMENTO  E O TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ 
POR CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O 
RESTANTE DO TRANSPORTE OCORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA). 

 
03 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 
ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

MENSAL  

01 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICIALIARES COLETADOS NO MUNÍCIPIO 
DE IACRI/SP, EM ATERRO SANITÁRIO 
DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS 
AMBIENTAIS. (OBS: O CARREGAMENTO  E O 
TRANSPORTE  ATÉ O ATERRO SERÁ POR 
CONTA DO MUNICÍPIO, ATÉ O LIMITE DE 70 
KM, CASO ULTRAPASSE ESSA DISTÂNCIA O 
RESTANTE DO TRANSPORTE OCORRERÁ 
POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA). 

 

TON 

 

120 

 
 
04 - DA FORMA, LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
- Os serviços o objeto licitado, será procedida de forma parcelada, conforme as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sendo que os serviços deverão obedecer ao cronograma 
estabelecido pelo setor mediante requisição, sob pena de multa no valor de 20% sobre o valor do 
contrato. 
 
- Ficara por conta da contratante o transporte até o limite de 70 Km, caso ultrapasse essa distância o 
restante do transporte será por conta da contratada assim como a manutenção dos equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços,  tributos e demais encargos que possam incidir na realização dos 
serviços objeto desse certame. 
 
 
05 – DA COLETA E TRANSPORTE: 
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-  A coleta e o transporte até o aterro ou até o limite de 70 Km estipulado pela Prefeitura Municipal de 
Iacri ocorrerá por conta e responsabilidade da mesma, utilizando veículos de sua frota. 

- Caso ultrapasse o limite de 70 Km o restante do transporte até o aterro, ocorrerá por conta da 
contratada assim como a manutenção dos equipamentos utilizados para prestação dos serviços,  tributos 
e demais encargos que possam incidir na realização dos serviços. 

 
06 – DO ATERRO SANITÁRIO: 
 
- O aterro sanitário da CONTRATADA deverá estar devidamente licenciado pelos órgãos competentes 
que deverá ser comprovado através da Licença de Operação do Aterro. 

- Caso o aterro sanitário não seja de propriedade da CONTRATADA, a mesma deverá apresentar no ato 
da assinatura do Contrato CARTA DE ANUENCIA DO PROPRIETÁRIO autorizando o recebimento dos 
resíduos domiciliares coletados no município de Iacri/SP.  

 
07 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 
 

- Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da 
nota fiscal e dos tíquetes de pesagem do material coletado, na Secretaria competente, não sendo 
admitida proposta com condição de pagamento diferente. 
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI          EMPRESA VENCEDORA 
Claudio Andreassa                        DETENTORA DA ATA 
Prefeito Municipal                        .................. - Representante  
    
TESTEMUNHAS: 
 
 
1...............................................          2. ...................................... 
RG. nº. ....................................                    RG.nº. ..…………………… 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Processo Licitatório n° 20298.000070/2015-71 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 

 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

Razão Social 

Endereço Número Bairro 

Cidade Estado CEP 

E-mail Telefone Fax 

Pessoa para contato 

 

Recebemos através de acesso à página www.bomdespacho.mg.gov.br, nesta data, cópia 

virtual do edital da licitação acima identificada. 

 

 

Local: ________________________, _____ de _______________ de 2015. 

 

 

 

Assinatura e identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e as 

empresas participantes do processo licitatório em epígrafe, solicitamos que Vossa 

Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta-o ao Setor de Licitações por 

meio do fax n° 37 3521 3728 ou e-mail licitacao@bomdespacho.mg.gov.br. O não envio 

deste recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

http://www.bomdespacho.mg.gov.br/
mailto:licitacao@bomdespacho.mg.gov.br
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Edital de Pregão Presencial 

 

Preâmbulo 
 

Processo Administrativo nº 20298.000070/2015-71 

Pregão Presencial Nº 33/2015 

 

Data de Realização da Sessão: 21/05/2015 

Horário da Sessão: 09:00 horas 
 

Local da sessão: Prefeitura Municipal de Bom Despacho, na sala de licitações, à Praça 

Irmã Albuquerque, nº 45, Centro. 

 

Unidades Requisitantes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano do 

município de Bom Despacho/Minas Gerais. 

 

Valor total estimado: R$ 367.906,68 (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e seis 

reais e sessenta e oito centavos). 
 

Critério de aceitabilidade: nos termos do Decreto Municipal nº 5.697/2013 o preço 

máximo para contratação/aquisição será o menor preço obtido nas cotações de preços, 

conforme anexo III deste edital. 

 

Tipo da licitação: Menor preço por lote. 

 

Entrega: O serviço devera ser iniciado em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da 

Ordem de Serviço. 

 

A vigência do contrato se dará por 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 

 

 

O Município de Bom Despacho/MG torna público, para conhecimento dos interessados, 

que, na Prefeitura Municipal de BOM DESPACHO/MG, com sede à Praça Irmã 

Albuquerque, nº 45, Centro, encontra-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, por SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos Decretos 

Municipais nº 3.438/2006 e 5.697/2013, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 
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1 - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta e transporte 

dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano do município 

de Bom Despacho/Minas Gerais. 

 

 

2 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste edital e seus anexos. 

 

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob 

falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não 

funcionam no país, consórcio, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, bem como aqueles 

constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Para participação no certame, o licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e 

os documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

sobrescritos com os dizeres abaixo indicados: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO/MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 

ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA: 

CNPJ: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO/MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EMPRESA: 

CNPJ: 

 

 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente 

ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio 

legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 

representado.  

 

4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 

envelopes.  
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4.3. O credenciamento será da seguinte forma:  

 

a) se dirigente, proprietário ou sócio da empresa proponente, deverá ser apresentada: 
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 

tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores;  

a.2) no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício;  

a.3) 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 empresa individual, deverá apresentar:  
b.1) o registro comercial, devidamente registrado. 

 

c) caso seja nomeado um terceiro como representante legal, deverá ser apresentado também: 
c.1) instrumento público ou particular de procuração 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 participação em licitação pública; 

ou  

c.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo I deste edital) outorgados 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.  

Observação: Em ambos os casos (c.1 ou c.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa; 

c.3) Cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 

 

 

4.3.1. É obrigatória a apresentação da cédula de identidade ou documento de identificação 

(original) do estatutário legal ou representante legal que irá participar do pregão no dia da 

sessão. 

 

4.3.2. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo Anexo II). 

 

4.3.3. Declaração, obrigatória somente para a microempresa ou empresa de pequeno porte, de que, 

sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos da Lei Complementar nº 123/06, inclusive quanto à 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento 

diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º do 

mesmo dispositivo (anexo IV – Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou 

empresa de Pequeno Porte);  

 

4.4. Caso o contrato ou estatuto social determine que mais de uma pessoa deve assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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4.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatória a 

presença da licitante ou de seu representante legal em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

 

4.6. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

licitante.  

 

OBS: Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

 

5- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. Envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 

Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, por protocolo ou envio pelos 

Correios com AR (Aviso de Recebimento), até o momento da sessão pública de 

processamento do Pregão, ao final do credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. 

 

5.2. A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento, na sala 

de sessões públicas da Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos da 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, localizada à Praça Irmã Albuquerque, nº 45 

- centro, iniciando-se no dia e horário descritos no preâmbulo deste edital, e será 

conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 

do processo em epígrafe. 

  

6- PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada com identificação do licitante concorrente, 

impressa sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal 

da empresa, e deverá conter:  

 

a) Identificação da proponente com a razão social da empresa ou nome completo do 

proponente, com CNPJ ou CPF, endereço atualizado, telefone, fax, e-mail, assim como o 

nome da pessoa indicada para assinatura do contrato, se vencedora, dados bancários 

(nome, número do banco, agência e conta corrente), inscrição Estadual/Municipal;  

b) Descrição do item, o preço unitário cotado em Reais; 
c) Nos casos de oferta de produtos (aquisição), será obrigatória, na proposta, a indicação 

de marca e modelo do produto ofertado; 

d) serão considerados para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

e) A proposta deverá conter a planilha de custos detalhada conforme a constante do 

termo de referência, discriminando os custos com remuneração do pessoal, tais 

como motorista, coletores, combustível manutenção do veículo, encargos sociais, 

tributos. De maneira a especificar os gastos gerais advindos do serviço a ser 

prestado. 
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6.2. Deverão estar em branco ou não descritos os itens ou lotes que a licitante não tiver 

interesse em apresentar proposta.  

 

6.3. Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II, da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

6.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 

trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 

que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

 

6.5. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 

parte da licitante.  

 

6.6. As propostas apresentadas neste certame vigorarão 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. 

 

6.7. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

 

7- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO: 

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

7.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta. 

 

7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

7.6.1.  Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
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7.6.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três), quaisquer 

que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais; 

 

7.6.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

 

7.8.  Os lances deverão ser formulados por item ou lote, quando for o caso, em valores 

distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução 

mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em 

relação ao primeiro. 

 

7.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados; 

 

7.10. A desistência de 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; 

 

7.11. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o menor valor estimado para o fornecimento, podendo a 

Pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

 

7.12 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 

as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

 

7.14. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 

(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço 

inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão 

do direito de preferência. 

 

7.14.1.  A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 

nas condições do subitem 7.12. 

 

7.14.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 
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ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 

valores das propostas, se enquadrarem nas condições indicadas no subitem 7.12. 

 

7.14.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.13, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 

direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

7.15. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

 

7.16. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.17. A aceitabilidade será aferida a partir do menor preço de mercado encontrado, vigente na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

7.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

7.19.1.  substituição e apresentação de documentos ou, 

 

7.19.2.  verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

7.20. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.20.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

7.21. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas para o credenciamento e 

Habilitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao SUCAF do Município de Bom 

Despacho/MG. 

 

7.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

8.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão apresentar os seguintes 

documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

 

8.2. PESSOA JURÍDICA 

 

8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

8.2.1.1.  Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

8.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração caso houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 

 

8.2.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 8.2.2, deste subitem. 

 

8.2.1.4. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

8.2.1.5. Os documentos relacionados nos subitens de 8.2.1.1 a 8.2.1.4, não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

         

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

 

8.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal; 

 

8.2.2.3. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 

 

8.2.2.4. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 

 

8.2.2.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

8.2.2.6. Prova de regularidade de Tributos e Contribuições Federais incluindo a Dívida Ativa da 

União; 

 

8.2.2.7. Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual; 

 

8.2.2.8. Prova de regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho – CNDT; 

 

8.2.2.9. Prova de atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06, para se 

enquadrar como ME ou EPP definida pelo art. 3º da mesma LC, por meio de: 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

 Estado de Minas Gerais  

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, CEP 35.600-000, Tel. (37) 3521-3746 ou 3521-3728 

e-mail: licitacao@bomdespacho.mg.gov.br - http://www.bomdespacho.mg.gov.br 
10/40 

 

 

8.2.2.9.1. Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 

1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC. 

 

8.2.2.9.2. Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que 

tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no 

inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e 

não cooperados. 

 

8.2.2.9.3. A participação nas condições previstas neste subitem, implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art.3º, da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

8.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

8.2.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura da licitação. 

 

 

8.3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.3.1. Os documentos relacionados no subitem de 8.2.2.9, não precisarão constar do Envelope 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.3.2. O CRC (Certificado de registro cadastral), junto ao cadastro de fornecedores do Município de 

Bom Despacho, substitui os documentos de HABILITAÇÃO, desde que nele os constem e 

observada a data de validade de cada documento; e devendo ser apresentados os documentos 

exigidos que não constem no CRC. 

 

8.3.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

mediante: 

 

8.3.4.  verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

 

8.3.5. consulta ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Bom Despacho/MG.  

 

8.3.6. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

8.3.6.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 

8.3.7. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 8, o Pregoeiro, se 

necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Bom 

Despacho/MG. 
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8.3.8. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 

após este período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8.3.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

 

8.3.9.1. se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estarem nome da matriz; 

 

8.3.9.2 se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

8.3.9.3. se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 

apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 

 

8.3.9.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

 

9- DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora (detentora), sendo-lhe adjudicado o (s) item (ns) objeto do certame.   

 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes 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 (detentora), 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 as demais licitantes ficaram intimadas 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 a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 

terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso, que 

deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste 

Edital. 
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10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública, terão o prazo de 03 (três) dias 

corridos a contar do término do prazo da recorrente, para apresentarem as contrarrazões, 

que deverão ser encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, no endereço mencionado no 

preâmbulo deste Edital. 

 

 10.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos.  

 

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

recurso.  

 

11- DO PAGAMENTO E INÍCIO DO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

11.1. Os serviços serão pagos mensalmente independentemente da quantidade de resíduos 

coletados, uma vez que a demanda de resíduos é grande e o serviço de capina é constante, gerando 

resíduos frequentemente o que faz com que o caminhão que realizará a coleta deste material 

trabalhe de forma ininterrupta toda a sua jornada de trabalho diária. 

 

11.2. O fiscal do contrato ou quem mais a CONTRATANTE designar atestará a prestação do 

serviço no prazo máximo de 5 dias úteis. Não havendo contestação, o pagamento será feito em até 

15 dias úteis após o atesto. Havendo impugnação parcial, o valor inconteste será pago no mesmo 

prazo de 15 dias. Os valores contestados somente serão pagos após a questão ser resolvida. 

 

11.3. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite 

de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

11.3. O serviço devera ser iniciado em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

 

12- DAS MULTAS E PENALIDADES:  

12. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

 

12.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Contrato, por ocorrência. 

 

12.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

entrega do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual. 

 

12.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando a Administração, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
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12.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção. 

 

12.5. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 02 (dois) anos, impedido de licitar e 

contratar com a União, Distrito Federal, Estado ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 

Município, nos casos de: 

 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;  

e) comportamento inidôneo;  

f) cometimento de fraude fiscal;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) falhar na execução do contrato.  

 

12.6. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 

termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 

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

 

12.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

 

 

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13.1. As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações orçamentárias abaixo 

indicadas, própria(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s) do Município, e demais constantes 

do plano de trabalho durante a vigência contratual: 11.01.18.452.0005.2018.33903961, 

ficha 537. Recursos Ordinários e créditos adicionais permitidos em lei. 

 

14 – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

14.1. Cópia deste Edital estará disponível na internet, no site 

www.bomdespacho.mg.gov.br/edital, desta prefeitura, e também na sala de licitações, no 

2º andar do prédio da Prefeitura, localizado na Praça Irmã Albuquerque, nº 45 – centro – 

Bom Despacho/MG, de 08 às 18 horas, ao custo de R$ 1,48 (um real e quarenta e oito 

centavos) por cada folha reprografada, nos termos do Decreto Municipal nº 5.864/2014, 

que atualiza a tabela de taxas da Lei Municipal nº 1.950/03 – Código Tributário 

Municipal – CTM/03, a ser depositada em nome do Governo do Município de Bom 

Despacho, ou através de Guia de Recolhimento Municipal. 

 

http://www.bomdespacho.mg.gov.br/edital
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14.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.bomdespacho.mg.gov.br e as publicações no Diário Oficial do Município 

(http://dome.pmbd.mg.gov.br/) , quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e 

avisos. 

 

14.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser na Prefeitura Municipal 

de Bom Despacho, na sala de licitações, à Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro. 

 

14.3.1. As respostas às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, 

fax, telefone ou disponibilizadas no site www.bomdespacho.mg.gov.br, ficando 

acessíveis a todos interessados. 

 

http://www.bomdespacho.mg.gov.br/
http://dome.pmbd.mg.gov.br/
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/
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14.4. No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que 

o(a) Pregoeiro (a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o 

site com frequência.  

 

14.5. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa 

protocolizadas na Gerência de Licitações da Prefeitura, à Praça Irmã Albuquerque, 45, 

Centro, Bom Despacho/MG, CEP 35.600-000, conforme artigo 41, §§ 1º e 2º, lei 

8.666/93. 

 

14.5.1. A Prefeitura, através do Setor de Licitações, não se responsabilizará por 

impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos 

do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.  

 

14.5.2. A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-

mail. 

 

 

15- DAS DIPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Ocorrendo a 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 

subsequente aos ora fixados.  

 

15.2. Para celeridade dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

 

15.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por 

servidor (a) da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os 

documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 

reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade. 

 

15.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 

15.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

 

15.6. 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 

nº. 8.666/93).  

 

15.7. São anexos deste edital:  

 

 ANEXO I – Modelo de credenciamento 

 ANEXO II – Modelo de declaração de pleno atendimento, de aceitação das 

normas do edital, que se compromete a executar o objeto do certame, que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre, de 

inidoneidade, de suspensão e impedimento. 
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 ANEXO III – Termo de Referência 

 ANEXO IV – Modelo de declaração de qualificação de microempresa ou empresa 

de pequenoporte. 

 ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços 

 ANEXO VI – Modelo de proposta. 

 

15.8. Fica designado para a sessão o(a) Pregoeiro(a) Alysson Elias Macedo e como 

substituto o(a) Pregoeiro(a). Cecília Franco Cançado. A Equipe de Apoio será composta 

por: Luiza Carla Silveira Cabral e Alexandra Antunes Pontes Andrade. 

 

15.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Bom 

Despacho/MG, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Bom Despacho/MG, 23 de abril de 2015 

 

 

 

Alexandra A. Pontes Andrade 

Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos 
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ANEXO I  

 

 

C R E D E N C I A M E N T O 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). __________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº. _____________________________, a 

participar da Licitação instaurada pelo Município de Bom Despacho/MG, na modalidade 

de Pregão Presencial Nº 33/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

__________________________________________, CNPJ/MF nº 

__________________________, bem como formular propostas e praticar todos os atos 

inerentes ao certame.  

 

 

_________________________, em ____ de ______________ de 2015.  

 

 

 

Nome do dirigente da empresa 

Assinatura do dirigente da empresa 
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ANEXO II 

 

Declaração de Pleno Atendimento, de Aceitação das Normas do Edital, que se 

Compromete a Executar o Objeto do Certame, que Não Emprega Menor de 18 anos em 

Trabalho Noturno, Perigoso e Insalubre, de Inidoneidade, de Suspensão e Impedimento. 

 

Referência: Processo Licitatório - Modalidade Pregão Presencial n° 33/2015 

 

A empresa ________________________________________________________, 

cadastrada no CNPJ/CPF sob nº 

______________________________________________, situada na 

________________________________________________________________,  

Bairro __________________________________, na cidade de 

______________________. 

 

Por intermédio de seu representante legal ou procurador que abaixo assina ao Município 

de Bom Despacho/MG: 

 

DECLARA que atende as condições de habilitação previstas no edital do processo 

licitatório em epígrafe e que se submete a todas as condições previstas no mesmo. 

 

DECLARA que se compromete a entregar os objetos e/ou a prestar os serviços que lhe 

forem adjudicados conforme a descrição do Anexo III deste edital, desconsiderando 

qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta. 

 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

DECLARA sob as penas da Lei que não está declarada Inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. * 

 

DECLARA sob as penas da Lei que não está suspensa e nem está impedida de contratar 

com a Administração Pública. * 

 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

Local e data. 

 

Nome do representante ou procurador da empresa 

Assinatura do representante ou procurador da empresa 

 

* Em caso de declaração de inidoneidade, de suspensão e de impedimento o licitante 

interessado deverá proceder com a ressalva, informando os entes da Administração 

Pública que emanaram as respectivas declarações, para análise do caso concreto 

para fins de participação no certame. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES E 

COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO 
 

1. Objeto 

1.1. Contratação de empresas especializadas para a prestação dos serviços de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano do 

município de Bom Despacho. 

2. Justificativa técnica para contratação 

2.1. Os resíduos sólidos constituem problema sanitários de grande importância, quando 

não recebem os cuidados convenientes. As medidas tomadas para a solução adequada do 

problema dos resíduos sólidos têm, sob o aspecto sanitário, objetivo comum a outras 

medidas de saneamento:  de prevenir e controlar doenças a eles relacionadas. 

2.2. Segundo censo do IBGE, em 2010, Bom Despacho tinha 45.624 habitantes. 

Aplicando-se a taxa de crescimento populacional dos últimos anos, a população, em 

2015, é aproximadamente  48.802 habitantes. Essa população gera, em média, 40 

toneladas de lixo por dia. 

2.3. Atualmente o município tem 7 (sete) rotas de coleta de lixo, sendo 5 (cinco) no 

período diurno e 2 (duas) no período noturno. Destas apenas 2 (duas) rotas são realizadas 

pela prefeitura com auxilio de caminhão compactador devido ao acesso a localizações 

como a rodovia BR 262 e Vila Militar que impedem que a coleta seja realizada com 

caminhões carroceria que são usados nas demais rotas. As rotas são uma no período 

diurno que realiza a coleta em toda área central do município inclusive a Vila Militar e 

uma no período noturno que realiza a coleta em região de grande fluxo próxima ao centro 

e na rodovia BR 262 nas proximidades do KM 475 ao KM 485. 

2.4. Assim como as rotas já terceirizadas, as rotas realizadas pela prefeitura também 

destinam os resíduos ao depósito de lixo do município. 

2.5. O caminhão que realiza estas duas rotas se encontra em condições precárias, 

apresentando problemas diários e sofrendo consecutivas paralisações. A manutenção está 

cada dia mais cara e o serviço de coleta cada dia mais ineficiente. 

2.6. Diante do exposto, tem-se a necessidade de contratação de empresa prestadora do 

serviço de coleta de lixo como solução adequada para atender as duas rotas restantes, 

atender a população e atender às obrigações impostas pela Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007. Com a contratação da prestação de serviço será possível atender a demanda atual 

de coleta do município que se encontra deficitária. 

3. Especificação da prestação do serviço 

3.1. Esta especificação tem por objetivo estabelecer diretrizes e condições para a 

execução dos serviços de coleta e transporte permanente de resíduos sólidos urbanos, na 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

 Estado de Minas Gerais  

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, CEP 35.600-000, Tel. (37) 3521-3746 ou 3521-3728 

e-mail: licitacao@bomdespacho.mg.gov.br - http://www.bomdespacho.mg.gov.br 
20/40 

 

rota central 1 (um) e rota noturna 2 (dois), com caminhão compactador, ferramentas, 

motorista e guarnição de coletores, pelo período de 12 (doze) meses. 

3.2. A equipe padrão para a realização da coleta de resíduos sólidos urbanos será 

constituída de 1 (um) caminhão compactador, 1 (um) motorista e 3 (três) coletores para a 

rota diurna e 1 (um) caminhão compactador, 1 (um) motorista e 3 (três) coletores para a 

rota noturna, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos 

trabalhos. 

3.3 A CONTRATADA deverá realizar a coleta de todo o resíduo domiciliar e comercial 

das áreas citadas, atendendo todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, bem 

como transportar o material coletado até o destino final, em local determinado pela 

CONTRATANTE. 

3.4. A coleta domiciliar deverá recolher os seguintes tipos de resíduos:  Resíduos 

domiciliares até 100 (cem) litros; resíduos de varredura pública e resíduos sólidos 

originários de estabelecimento públicos, institucionais, de prestação e serviços 

comerciais, até 100 (cem) litros. 

3.5. A CONTRATADA não é obrigada a recolher resíduos provenientes de construções, 

jardinagens, oficinas mecânicas, indústrias, móveis e eletroeletrônicos, vidros, resíduos 

tóxicos. 

3.6. A coleta deverá ter início às 7 horas. O horário poderá ser alterado para atender a 

necessidades da municipalidade, sem que isso lhe acarrete ônus. 

3.7. A coleta no período noturno terá início às 17 horas, podendo ser alterada de acordo 

com as necessidades do município. 

3.8. A coleta será diária, de segunda a sábado, nos horários e itinerários pré estabelecidos 

ela  CONTRATANTE. Para aprovar ou desaprovar os itinerários e horários propostos pela 

CONTRATADA, a CONTRATANTE levará em conta as necessidades da população no 

que concerne ao trânsito e conforto, especialmente o descanso noturno. 

3.9. Os resíduos domiciliares e comerciais deverão ser recolhidos pelo ajuntador (coletor) 

porta a porta em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, acessíveis a 

veículos de coleta em marcha reduzida. 

3.10. O ajuntador deverá retirar os resíduos dos recipientes metálicos e lixeiras, sendo 

totalmente removidos e transportados adequadamente até o caminhão compactador. 

Quando os resíduos ensacados forem disponibilizados em recipientes, os coletores 

deverão esvaziá-los completamente, evitando danificá-los e devolvê-los ao local de 

origem. 

3.11. Os resíduos que eventualmente forem espalhados por rompimento das embalagens 

deverão ser recolhidos manualmente com o emprego de pá e vassoura (ferramentas que 

devem estar no caminhão compactador), deixando o local completamente limpo. 

3.12. Em vias públicas inacessíveis ao caminhão, a coleta será executada manualmente 

pelos coletores, devendo o coletor levar os resíduos embalados até o compactador. 

3.13. O recolhimento dos resíduos pelo caminhão se dará por meio de pontos de coleta, 

que são pontos estratégicos formados pelo ajuntador ao longo de todo trajeto onde o 

resíduo de segmentos de rua será armazenado por um curto tempo até ser coletado. 
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3.14. Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta dos resíduos domiciliares 

e comerciais em todos os pontos dos itinerários. 

3.15. O município comunicará a CONTRATADA a implantação da coleta seletiva e esta 

deverá realizar a coleta diferenciada conforme solicitação da CONTRATANE. 

4. Dos recursos humanos 

4.1. A equipe mínima de trabalho necessária para a execução da coleta de lixo é motorista 

e a guarnição de três coletores. Para a equipe mínima mencionada, fica a CONTRATADA 

obrigada a fornecer, manter em perfeita condição de uso e exigir dos funcionários a 

utilização dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPIs), além de outros que 

possam ser exigidos por lei ou regulamento: 

a) Uniforme: Dever ser composto por calça comprida de tecido resistente, e camisa 

com manga de pelo menos 3/4, de tecido leve. As cores da calça e da camisa deverão ser 

de alta visibilidade diurna e noturna, adequadas para operários que prestam serviços em 

vias públicas. A cor ou cores usadas deverão permitir que pedestres e condutores 

facilmente vejam e identifiquem os trabalhadores e sua função. É importante que a cor do 

uniforme seja aberrante, tal como amarela ou laranja, para melhor visualização do 

funcionário nas vias públicas. 

b) Luvas: Devem ser impermeáveis, resistentes, antiderrapantes e de cano longo, 

c) Botina: Devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, com cano ¾ e solado 

antiderrapante. para tempos de chuva e botina de segurança em couro, com biqueira de 

aço, em tempos secos. 

d) Colete: Devem ser de cor fosforescente para o caso de coleta noturna. 

e) Boné: Deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos. 

f) Capa de chuva e calça de chuva, com cores aberrantes, como amarelo ou laranja, 

de tecido impermeável, aplicação de refletivo e capuz. 

4.2. Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer os equipamentos de proteção individual 

de boa qualidade e certificados pelo Ministério do Trabalho.   

4.3. É atribuição estrita da CONTRATADA que os funcionários por ela contratados se 

apresentem nos locais e no horário de trabalho, devidamente equipados com EPIs e 

uniformizados. 

4.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e 

submetê-los a exames médicos pré-admissionais e periódicos, de acordo com o 

estabelecido na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 

4.5. Se a CONTRATADA tiver sede fora deste município, deverá manter no município 

um encarregado geral para representá-la perante o Poder Público. 

4.6. Competirá à CONTRATADA a admissão de mão de obra necessária ao desempenho 

dos serviços contratados, 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 acidentes de trabalho de qualquer natureza, 

respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e 

prepostos ao patrimônio público ou a terceiros. 
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4.7. A CONTRATANTE terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento do serviço. Se a dispensa do empregado der origem a ação na Justiça para a 

CONTRATADA, a CONTRATANTE não terá em nenhum caso, qualquer 

responsabilidade. Se, a despeito desta disposição, a CONTRATANTE sucumbir em 

qualquer ação, caber-lhe-á o direito de regresso contra a CONTRATADA, ainda que 

estão não tenha sido chamada ao processo. 

4.8. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 

CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas 

especificações. 

4.9. Será terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA fazer catação ou 

triagem de qualquer material reciclável ou qualquer outro contido nos resíduos, de 

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

qualquer espécie. 

5. Dos equipamentos e máquinas 

5.1. Para este serviço requer-se caminhão tipo compactador com capacidade volumétrica 

mínima de 12 m³ (doze metros cúbicos) e ano de fabricação no inferior a 2012, sendo 

aplicados aos veículos e equipamentos utilizados nos trabalhos noturnos, iluminação 

especial de alerta sequencial e contínuo, tipo flash, em sua parte superior traseira. 

5.2. Os veículos e equipamentos apresentados pela CONTRATADA para realização do 

serviço, deverão ser adequados e estarem disponíveis em até quinze dias após a assinatura 

do contrato. 

5.3. A marca e o modelo do veículo proposto para a realização dos serviços ficam a 

critério da CONTRATADA, desde que o caminhão compactador esteja em bom estado de 

conservação e seja apresentado comprovação recente de revisão mecânica completa. 

5.4. Em caso de renovação do contrato, será aceito o caminhão utilizado no ano anterior, 

desde que apresente nova comprovação de revisão completa do veículo, e desde que não 

tenha tido histórico de excesso de paralisações por defeito. 

5.5. Será considerado excesso de paralisação mais de 12 (doze) paralisações por ano, ou 

mais de 3 (três) paralisações por mês. 

5.6. O veículo deverá ser mantido em perfeitas condições de operação, inclusive a 

unidade reserva. Ressalta-se nessa exigência: perfeito funcionamento do velocímetro e 

hodômetro; perfeito estado de conservação da pintura; limpeza geral do veículo e 

equipamento, constituindo obrigação contratual, devendo respeitar os limites 

estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. 

5.7. O caminhão que transitar por rodovia, transportando coletores, deverá ser equipados 

com cabine que acomode os coletores além do motorista. Não será permitida a exploração 

de publicidade no veículo e equipamento ou nos uniformes dos empregados envolvidos 

na execução do serviço, exceto mensagens educativas, informativas ou promocionais da 

CONTRATANTE, as quais serão de uso obrigatório. 

5.8. A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, exigir a troca do veículo ou 

equipamento que não seja adequado às exigências dos serviços ou que esteja 

apresentando excesso de paralisações. 
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5.9. Deverá constar no veículo e equipamento, em local bem visível e destacado, o nº de 

telefone, endereço e-mail ou página Internet que o cidadão poderá usar para apresentar 

reclamações quanto ao serviço. 

5.10. A CONTRATADA deverá providenciar de imediato a substituição dos 

equipamentos que estejam avariados ou em manutenção preventiva. 

5.11. Não será permitida a permanência de veículo na via pública quando fora de serviço 

ou no aguardo do início das atividades. 

6. Serviços de apoio 

6.1. A CONTRATADA deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório 

para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu pessoal 

operacional  de acordo com a legislação trabalhista vigente. 

6.2.  A CONTRATADA deverá dispor de instalações fixas, compostas de almoxarifado, 

oficinas e adendos, providos de ferramentas, estoque de componentes e de peças, para 

garantir a regularidade, manutenção e conservação, garantindo assim o perfeito 

funcionamento de seu veículo e equipamentos, visando manter os padrões exigidos pelo 

CONTRATANTE do equipamento e veículo de serviço. E caso não possuam as 

instalações a CONTRATADA deverá apresentar cópia de contrato com empresa 

credenciada pela realização dos serviços necessários. 

6.3. A CONTRATADA deverá dispor de local adequado para lavagem e desinfecção 

diária dos caminhões, devendo possuir um sistema de captação de águas servidas com 

descarte ambientalmente correto. 

7. Das generalidades 

 a) Critério de julgamento: Menor preço global. 

 b) Recursos orçamentários: Recurso Próprio 

8. Da fiscalização da prestação do serviço 

8.1. A Prefeitura contratante designa o servidor Danilo José Pinto, Gerente de 

Saneamento Ambiental, fiscal e gestor do contrato para acompanhar a realização dos 

trabalhos, garantir sua qualidade, tempestividade e regularidade, fazer recomendações, 

notificar a empresa contratada e, quando for o caso, propor aplicação das penalidades 

cabíveis. 

8.2. Eventual omissão ou tolerância do fiscal do contrato ou da Prefeitura contratante não 

autoriza a empresa contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas 

responsabilidades. 

8.3. A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que o fiscal aponte como 

mal feito ou não feito, sem qualquer ônus para a Prefeitura contratante. 

8.4. A CONTRATADA permitirá ao fiscal do contrato acesso a todas as dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos veículos, ao 

pessoal, equipamentos e material e fornecerá, quando solicitados, todos os dados e 

elementos referentes à execução dos serviços. 

9. Do prazo de execução e valor estimado do contrato 

9.1. Os serviços serão pagos por rota mensalmente independente da quantidade de 
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resíduos coletados. 

9.2. O fiscal do contrato ou quem mais a CONTRATANTE designar atestará a prestação 

do serviço no prazo máximo de 5 dias úteis. Não havendo contestação, o pagamento será 

feito em até 15 dias úteis após o atesto. Havendo impugnação parcial, o valor inconteste 

será pago no mesmo prazo de 15 dias. Os valores contestados somente serão pagos após a 

questão ser resolvida. 

9.3. O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da 

data de assinatura do contrato. 

9.4. O Valor estimado para os serviços objeto deste termo de referência, para o prazo de 

12 (doze) meses, será de R$ 367.906,68 ou R$ 30.658,89 por mês, com o custo por 

caminhão carroceira de acordo com cada rota pré determinada. 

 a) Rota área Central 1: R$ 15.508,17 

 b) Rota coleta Noturna 2: R$ 15.150,72 

9.5 A memória de cálculo que leva aos valores acima está demonstrado em planilhas 

anexas. 

10. Dotação orçamentária 

Correrá por conta da dotação orçamentária nº 

11.01.18.452.0005.2018.3.3.9.0.39.00.00.00, Código Reduzido 537, fonte 100, recurso 

próprio, a despesa referente à contratação do objeto desse processo licitatório. 

11. Das obrigações da contratada 

11.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

11.2. Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos bens públicos e 

particulares; 

11.3. Reparar, corrigir ou refazer, imediatamente, e às suas expensas, serviços 

incompletos, de má qualidade ou que por qualquer motivo, por culpa ou dolo, não atenda 

à qualidade exigível, sem prejuízo das penalidades porventura cabíveis; 

11.4. Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 

devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados, inclusive dados técnicos e 

operacionais sobre os serviços; 

11.5. Informar à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 

ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, bem como qualquer ocorrência 

anormal, acidente ou incidente que possa prejudicar, atrasar ou impedir a execução dos 

serviços, indicando desde logo as alternativas cabíveis para regularizar a situação; 

11.6. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente as normas da ABNT aplicáveis à matéria, bem como as instruções, 

especificações e detalhes fornecidos ou ditados pela Prefeitura Municipal de Bom 

Despacho; 

11.7. Conduzir os serviços em estrita observância às normas da legislação Federal, 

Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os 

locais dos serviços nas melhores condições de segurança; 
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11.8. Substituir, por exigência da Administração, em caso de não atendimento das 

previsões deste edital e do contrato, qualquer membro da equipe executora dos serviços, 

num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

11.9. Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-la 

na execução do contrato; 

11.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos 

resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danos, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou da CONTRATANTE, 

de seus funcionários ou de terceiros, bem como arcar com todos os custos decorrentes de 

imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou 

legais; 

11.11. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, a que 

tenha dado causa por culpa ou dolo. A prerrogativa de fiscalizar que cabe à 

CONTRANTE não poderá, em nenhuma hipótese, ser usado como pretexto para excluir 

ou reduzir a responsabilidade da CONTRATADA, quer a CONTRATANTE tenha ou não 

usado suas prerrogativas; 

11.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

administrativos  comerciais e judiciais resultantes da execução do contrato; 

11.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

11.14. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

12. Das obrigações da contratante 

12.1. Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos serviços executados, 

verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas; 

12.2. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no contrato; 

12.3. Notificar por escrito, à empresa CONTRATADA, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

 

Bom Despacho/MG, 20 de março de 2015 

 

 

Vera Lúcia de Queirogas 

Secretário de Obras e Meio Ambiente 

Ordenadora de Despesas 
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Período Caminhão Rota Km. média por Rota 

Diurno Compactador -Centro 

-Santa Rita 

-Cruz do Monte 

-Monte Castelo 

-Ana Rosa 

-Con. Hab. Geraldo Sabiá 

-Con. Hab. Maria Melo 

Queiroz 

-Jardim dos Anjos 

-Vila Aurora 

-Vila Gontijo 

-Santa Efigênia 

-Vila Militar 

-São Francisco 

-Olegário Maciel 

-Ozanan 

 

 

 

 

 

70Km 

Noturno 

 

 

 

Compactador -BR 262 (Policia Rodoviária 

Federal, empresas e postos de 

combustíveis) 

-Av. Rosário 

-Praça Rosário 

-Rosário 

-Av. Sandoval Mesquita 

-Santa Lúcia I 

-Santa Lúcia II 

-Babilônia 

-Olegário Maciel 

-Santo Agostinho 

-Av. Manoel Pereira 

-Av. Dr. Roberto Queiroz 

-Jardim dos Anjos II 

 

 

 

 

60Km 

 

TOTAL EM KM PERCORRIDOS DIARIAMENTE: 130 KM 
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Diego Luiz Menezes Alves 

Coordenador V – Meio Ambiente 
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Diego Luiz Menezes Alves 

Coordenador V – Meio Ambiente 
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Descrição da Planilha de Custos: 

Os salários foram estimados referentes a base salarial regida pelo Sindicato dos 

empregados em Edifícios e condomínios, em empresas de prestação de Serviços em 

Asseio, Conservação, Higienização, desinsetização, portaria, vigia e dos cabineiros de 

Belo Horizonte – SINDEAC e Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e 

Industrialização do Lixo de Minas Gerais – SINDILURB. 

Em relação ao valor percentual de margem, impostos e taxas (BDI) está relacionado com 

a seguinte subdivisão: 

• 10,00% de Margem 

• 1,80% de Custo Financeiro Médio do Capital de Giro 

• 1,65% PIS – Programa de Integração Social 

• 7,60% COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

• 2,00% IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

• 1,20% CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

• 3,00% ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Totalizando assim, 27,25% de margem, impostos e taxas (BDI). 

Depreciação: 

Seguindo com os quantitativos, o valor estipulado para depreciação do caminhão se dá 

pela média de valor do caminhão que realizara serviço de coleta de resíduos sólidos no 

período de Janeiro a Abril de 2014, de R$ 70.000,00. Considera-se ainda um prazo de 05 

anos de vida útil do caminhão com perda de 20% ao ano. Levando em consideração o 

valor do caminhão seu valor residual será de R$ 56.000,00 obtendo uma depreciação 

anual de R$ 11.200,00 ou R$ 933,00 por mês.    

Para o valor referente a pneus, lubrificante e lavagem, tem-se: 

Rota Central 1 

Pneus: 

Considerando que a média de durabilidade de rodagem de um pneu é de 30.000 

quilômetros e que o caminhão rodará até o final do contrato 21.840 quilômetros, o total 

de desgaste dos pneus será de 72,80%. 

Considerando ainda que o valor médio de mercado de um pneu é de R$ 600,00 

(seiscentos reais) e que o caminhão necessita de 6 (seis) pneus, inicialmente o custo para 

troca de pneus seria de R$ 3.600,00 ao longo de 30.000,00 quilômetros rodados. Porém, 

considerando apenas o desgaste de 72,80%, o valor estimado para custos de pneus para o 

período de 12 meses será R$ 2.433,60 ou R$ 218,40 mensalmente. 

Lubrificante e troca de óleo: 

Para os serviços de lubrificante e troca de óleo, foi considerado o total de 21.840 

quilômetros rodados anualmente. Considerando que média de quilometragem para troca 

de óleo do caminhão deve ser a cada 5.000 quilômetros, o caminhão terá que realizar 4,3 

trocas de óleo ao longo do ano. A capacidade média de 15(quinze) litros que suporta o 

caminhão, será necessário 64,5 litros de óleo ao longo do contrato. Tendo em vista que o 

valor médio do balde de óleo de 20(vinte) litros é de R$ 210,00 ou R$ 10,50 o litro. O 

valor total para troca de óleo para todo ano, será de R$ 677,25 ou R$ 56,43 por mês. 

Lavação: 
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Para a lavação, foi considerado, a execução do serviço mensalmente, executado em toda 

cabine e compactador. Para este tipo de serviço, o valor médio gasto anualmente é de R$ 

900,00 ou R$ 75,00 mensal.                                                                                          

Contabilizando os valores mencionados acima em relação a pneus, lubrificantes e 

lavação, tem-se R$ 349,83 mensalmente para a execução destes serviços. 

Rota Noturna 2 

Pneus: 

Considerando que a média de durabilidade de rodagem de um pneu é de 30.000 

quilômetros e que o caminhão rodará até o final do contrato 18,720 quilômetros, o total 

de desgaste dos pneus será de 62,40 %. 

Considerando ainda que o valor médio de mercado de um pneu é de R$ 600,00 

(seiscentos reais) e que o caminhão necessita de 6 (seis) pneus, inicialmente o custo para 

troca de pneus seria de R$ 3.600,00 ao longo de 30.000,00 quilômetros rodados. Porém, 

considerando apenas o desgaste de 62,40 %, o valor estimado para custos de pneus para o 

período de 12 meses será R$ 2.246,40 ou R$ 187,20 mensalmente. 

Lubrificante e troca de óleo: 

Para os serviços de lubrificante e troca de óleo, foi considerado o total de 18.720 

quilômetros rodados anualmente, considerando que média de quilometragem para troca 

de óleo do caminhão deve ser a cada 5.000 quilômetros, o caminhão terá que realizar 3,74 

trocas de óleo ao longo do ano.  A capacidade média de 15(quinze) litros que suporta o 

caminhão, será necessário 56,1 litros de óleo ao longo do contrato. Tendo em vista que o 

valor médio do balde de óleo de 20(vinte) litros é de R$ 210,00 ou R$ 10,50 o litro de 

óleo, o valor total para troca de óleo para todo ano, será de R$ 589,05 ou R$ 49,08 por 

mês. 

Lavação: 

Para a lavação, foi considerado, a execução do serviço mensalmente, executado em toda 

cabine e carroceria. Para este tipo de serviço, o valor médio gasto anualmente é de R$ 

900,00 ou R$ 75,00 mensal.                                                                                          

Totalizando os valores mencionados acima em relação a pneus, lubrificantes e lavação, 

tem-se R$ 311,28 mensalmente para a execução destes serviços. 

Quanto ao valor de R$ 2,79 mencionado do combustível, este foi calculado em relação a 

média dos preços de mercado no município de Bom Despacho com data de referência de 

18/03/2015. 

 

Diego Luiz Menezes Alves 

Coordenador V – Meio Ambiente 
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Legenda:  

Sss Percurso da rota central 1 

 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

 Estado de Minas Gerais  

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, CEP 35.600-000, Tel. (37) 3521-3746 ou 3521-3728 

e-mail: licitacao@bomdespacho.mg.gov.br - http://www.bomdespacho.mg.gov.br 
32/40 

 

Mapa da Rota noturna 2 

 

Legenda: 

Sss Percurso da rota noturna 2
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 

 

A empresa _____________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

_________________________________________________, portador do Documento de 

Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº 

_____________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a 

condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 

do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42/49 da citada lei.  

 

(  )Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 

123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 

contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

_________________________ , _________ de _______________ de 2015.  

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V  

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

       Contrato para prestação de serviços nº _____ que entre si celebram o 

MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/ MG e __________________, na 

forma abaixo: 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO, pessoa jurídica de direito 

público interno, cuja Prefeitura é instalada à Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, na 

cidade que lhe empresta o nome, inscrita no CGC/MF sob nº 18.301.002/0001-86, neste 

ato devidamente representado pela ____________, ___________, _________, inscrita no 

CPF sob o nº __________, agente político, residente e domiciliado nesta cidade, e 

 

CONTRATADA: ___________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 

______________, instalada na ____________, nº  ______, __________, CEP: 

______________, na cidade de ___________, ____________, representada  pelo  seu 

representante legal _______________, brasileiro casado, comerciante, portador do CPF: 

___________ e ______________, residente e domiciliado na ___________ nº ________. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

gerados no perímetro urbano do município de Bom Despacho/Minas Gerais, conforme 

detalhado no anexo III do edital. 

 

1.2. A prestação dos  serviços deverá obedecer ao disposto Termo de Referência, 

constante do anexo I do presente edital, que é parte integrante do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1. O presente contrato será regido pelo PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2015 e anexos, 

bem como pela proposta apresentada pela contratada. 

 

2.2. Aplica-se ao presente contrato a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie.  

 

2.3. O objeto do presente contrato é o discriminado no processo licitatório n° 

20298.000070/2015-71, modalidade Pregão Presencial n° 33/2015 e na proposta da 

Contratada, que integram o presente Contrato independentemente de anexação ou 

transcrição. 

 

PARAGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS 

ADITIVOS, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, 

decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas 

especificações, prazos ou normas gerais do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES 

3.1. O valor global do contrato é de R$ ____________. 

 

3.2. Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de qualquer 

natureza, inclusive de entrega, previdenciária, social ou tributária, etc., incidentes sobre o 

bem objeto deste contrato ou sobre a negociação efetivada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 – Este contrato terá vigor de 12 meses a partir da assinatura do contrato, ou seja, de ** 

a **. 

 

4.2 – O prazo de vigência deste contrato pode ser prorrogado de acordo com a legislação 

vigente. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

b) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos bens públicos e 

particulares; 

c) Reparar, corrigir ou refazer, imediatamente, e às suas expensas, serviços 

incompletos, de má qualidade ou que por qualquer motivo, por culpa ou dolo, não 

atenda à qualidade exigível, sem prejuízo das penalidades porventura cabíveis; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção dos serviços, em qualquer dia e 

horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados, inclusive dados 

técnicos e operacionais sobre os serviços; 

e) Informar à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, bem como 

qualquer ocorrência anormal, acidente ou incidente que possa prejudicar, atrasar 

ou impedir a execução dos serviços, indicando desde logo as alternativas cabíveis 

para regularizar a situação; 

f) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente as normas da ABNT aplicáveis à matéria, bem como as instruções, 

especificações e detalhes fornecidos ou ditados pela Prefeitura Municipal de Bom 

Despacho; 

g) Conduzir os serviços em estrita observância às normas da legislação Federal, 

Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo os locais dos serviços nas melhores condições de segurança; 

h) Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-

la na execução do contrato; 

i) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos 

resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, 

danos, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou da 

CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, bem como arcar com 
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todos os custos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência no 

cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; 

j) Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, a que 

tenha dado causa por culpa ou dolo. A prerrogativa de fiscalizar que cabe à 

CONTRANTE não poderá, em nenhuma hipótese, ser usado como pretexto para 

excluir ou reduzir a responsabilidade da CONTRATADA, quer a 

CONTRATANTE tenha ou não usado suas prerrogativas; 

k) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

administrativos comerciais e judiciais resultantes da execução do contrato; 

l) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

m) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

5.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos serviços executados, 

verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas; 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no contrato; 

c) Notificar por escrito, à empresa CONTRATADA, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS 

6.1 - O pagamento decorrente da prestação do objeto desta licitação será efetuado 

mensalmente, com a apresentação de documento fiscal e aceite do gestor (fiscal) 

contratual, conforme item 11 do edital.  

 

10.2 - O fiscal do contrato ou quem mais a CONTRATANTE designar atestará a 

prestação do serviço no prazo máximo de 5 dias úteis. Não havendo contestação, o 

pagamento será feito em até 15 dias úteis após o atesto. Havendo impugnação parcial, o 

valor inconteste será pago no mesmo prazo de 15 dias. Os valores contestados somente 

serão pagos após a questão ser resolvida 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente estabelecido que os pagamentos incluem 

todos os custos diretos e/ou indiretos requeridos para o fornecimento e entrega do bem, de 

acordo com as condições estipuladas no Pregão Presencial nº 33/2015 parte integrante 

deste Contrato, e constituirão assim o pagamento total pelo fornecimento do bem pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E SANÇÕES 

7.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento do objeto contratado. 

 

7.1.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, ou por 

dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência. 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

 Estado de Minas Gerais  

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, CEP 35.600-000, Tel. (37) 3521-3746 ou 3521-3728 

e-mail: licitacao@bomdespacho.mg.gov.br - http://www.bomdespacho.mg.gov.br 
37/40 

 

 

7.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na entrega do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 

com a possível rescisão contratual. 

 

7.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando a Administração, em face da menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada. 

 

7.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos devidos pelo Município. 

 

7.3 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

7.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções de advertência, multa, suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, por prazo de até 02 (dois) anos, bem como declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou Municipal, tudo nos termos da 

Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Da aplicação de multas caberá recurso ao CONTRATANTE no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, 

mediante prévio recolhimento da multa. O CONTRATANTE julgará, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias. Considerada improcedente a aplicação da multa, a importância 

recolhida pela CONTRATADA será devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 

dias, contados da data da decisão. 

 

7.5 – A aplicação de multas não impedirá a rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

 

a) quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 

b) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais e/ou 

desobediência a determinação do CONTRATANTE por parte da 

CONTRATADA; 

c) quando a CONTRATADA transferir no todo ou parte o Contrato sem prévia 

anuência do CONTRATANTE; 

d) quando houver atraso do fornecimento por parte da CONTRATADA, sem 

justificativa aceita. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do Contrato quando motivada por qualquer dos 

itens acima, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das 

demais providências legais e contratuais cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Contratante, por conveniência exclusiva, e 

independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir antecipadamente o contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contrato poderá ser rescindido por solicitação da 

CONTRATADA, no caso do não cumprimento pelo CONTRATANTE das condições 

contratuais de pagamento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO DO CONTRATO 

9.1. Fica nomeado como gestor do contrato o Gerente de Saneamento Ambiental, Danilo 

José Pinto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA -  

10.1 - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 

legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  

11.1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 

conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente e mencionados nas 

Cláusulas Primeira e Segunda deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1 - Correrá por conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento municipal: 

11.01.18.452.0005.2018.3.3.9.0.39.61, ficha 537. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCIRA – DO FORO 

13.1 - As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

Contrato perante o Foro da Comarca de Bom Despacho, MG, não obstante qualquer 

mudança de domicílio da CONTRATADA. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes este instrumento com as 

testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

Bom Despacho/ MG, __ de ____ de 2015. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO 

Contratante      Contratado 

 

 

Testemunhas 
1)__________________________________ 
2)___________________________________ 

 



Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

 Estado de Minas Gerais  

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, CEP 35.600-000, Tel. (37) 3521-3746 ou 3521-3728 

e-mail: licitacao@bomdespacho.mg.gov.br - http://www.bomdespacho.mg.gov.br 
39/40 

 

ANEXO VI 

 

Modelo de Proposta de Preços 

 

Empresa (razão social)  

CNPJ/CPF,  

Endereço,  

Número de telefone e fax,  

Correio eletrônico (e-mail).  

 

 

Vimos apresentar proposta para o Pregão Presencial Nº 33/2015 da Prefeitura Municipal 

de Bom Despacho MG, conforme planilha anexa abaixo: 

 

Lote 1: Rota Central 1 

 
Rotas Central 1

Mão de obra

Profissional Salário FGTS Total

Motorista 1 1496,00 315,20 1811,20 362,24 144,90 193,19 257,59 71,36 2.769,12 2.769,12

Ajudante 3 1051,53 315,20 1366,73 273,35 109,34 145,78 194,37 50,16 2.089,57 6.268,72

Total da mão de obra do lote 9.037,84

Caminhão

Depreciação mensal do caminhão 933,00

Pneus, lubrificantes, lavagem 349,83

Percurso total no mês (km) 1820,00 km/mês

Valor atual do óleo Diesel (por litro) 2,79 R$/litro Data de referência: 18/03/2015

Tamanho médio da rota, em quilômetros 70,00 km/dia

Consumo de combustível (km/l) 3,00 km/l

Dias trabalhados no mês 26,00 Dias/mês

Consumo de combustível (litros/mês) 606,67 l/mês

Gasto com combustível (mês) 1692,60 R$/mês 1.692,60

Seguro contra terceiros (1/12) 150,00

Total do custo mensal do caminhão para a prestação dos serviços especificados 3.125,43

Subtotal (custos de execução = caminhão + motorista + ajudantes) 12.163,27

Margem, impostos e Taxas (BDI) 27,25% 3.344,90

15.508,17

Quanti-
dade

Insalubri-
dade

Salário
Bruto

INSS 
Patronal

Provisão
13o. Sal.

Provisão
Férias

Provisão
Rescisão

Subtotal
(unitário)

Valor total (mão-de-obra+Caminhão+Administração+Taxas)  
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Lote 2: Rota Noturna 

 
Rota Noturna

Mão de obra

Profissional Salário FGTS Total

Motorista 1 1496,00 315,20 1811,20 362,24 144,90 193,19 257,59 71,36 2.769,12 2.769,12

Ajudante 3 1051,53 315,20 1366,73 273,35 109,34 145,78 194,37 50,16 2.089,57 6.268,72

Total da mão de obra do lote 9.037,84

Caminhão

Depreciação mensal do caminhão 933,00

Pneus, lubrificantes, lavagem 311,28

Percurso total no mês (km) 1560,00 km/mês

Valor atual do óleo Diesel (por litro) 2,79 R$/litro Data de referência: 18/03/2015

Tamanho médio da rota, em quilômetros 60,00 km/dia

Consumo de combustível (km/l) 3,00 km/l

Dias trabalhados no mês 26,00 Dias/mês

Consumo de combustível (litros/mês) 520,00 l/mês

Gasto com combustível (mês) 1450,80 R$/mês 1.450,80

Seguro contra terceiros (1/12) 150,00

Total do custo mensal do caminhão para a prestação dos serviços especificados 2.845,08

Subtotal (custos de execução = caminhão + motorista + ajudantes) 11.882,92

Margem, impostos e Taxas (BDI) 27,25% 3.267,80

15.150,72

Quanti-
dade

Insalubri-
dade

Salário
Bruto

INSS 
Patronal

Provisão
13o. Sal.

Provisão
Férias

Provisão
Rescisão

Subtotal
(unitário)

Valor total (mão-de-obra+Caminhão+Administração+Taxas)  
 

Dados para contrato: 

Dados bancários para pagamento: 

 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante Legal 

  

  

 

 



 1

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 12/2015 
 

Abertura: 21 de Maio de 2015 
Horário: 10:30 horas 
Local: Secretaria Municipal de Administração 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL       
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE VANINI-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de VANINI, sito Rua Governador 
Meneguetti, 297, Centro, na cidade de VANINI-RS, encontra-se aberta licitação na modalidade de 
PREGÃO presencial, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 010/2011, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o 
prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO no dia, hora e local acima mencionado.  
1 - DO OBJETO:  
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
limpeza pública, constando na coleta, transporte, reciclagem e destinação final, em aterro sanitário 
próprio da contratada, dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano da 
cidade de Vanini, devendo o objeto ser prestado de acordo com o projeto básico definido no anexo VII. 

  
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item  7 deste edital, deve 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois  envelopes distintos,  
fechados e identificados, respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

MUNICÍPIO DE VANINI - RS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 
ENVELOPE Nº  01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE : (nome da empresa) 
ENDEREÇO: 

  
            MUNICÍPIO DE VANINI –RS 
 PREGÃO PRESENCIAL  Nº 12/2015 
 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO 
 LICITANTE: (nome da Empresa) 
 ENDEREÇO:  
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 
de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido 
a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  
3.3. 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, este com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida, 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 II deste edital) outorgado por representante 
legal 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. 
 b.3) 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. 
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) declaração escrita de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme modelo do Anexo IV. 
3.3.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade, do Outorgado. 
3.4. 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. 
3.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejaram utilizar-se dos benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 para os casos de aquisições públicas, deverão manifestar 
no momento do credenciamento o interesse em utilizar-se dos benefícios, apresentando comprovante 
de enquadramento da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitido por órgão 
oficial ou declaração do responsável contábil que demonstre o enquadramento da empresa. 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Município de Vanini-
RS, ou retirados Via Internet, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 
01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais 
atos do certame. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada no envelope n° 01, preferencialmente apresentada 
em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio eletrônico, redigida em linguagem clara, sendo a 
última datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos 
no Anexo I deste edital, e deverá conter: 
5.1.1. razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e 
nome da pessoa indicada para contatos; 
5.1.2. declaração 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, conforme modelo constante no Anexo V deste edital; 
5.1.3. demonstrativo de composição de custos conforme modelo Anexo VI; 
5.1.4. Erros de natureza formal que não alterem o valor das propostas, bem como quaisquer inserções 
na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 
inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
5.2 – PREÇO: 
5.2.1. Deverá ser indicado o valor mensal, em moeda 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, bem 
como despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor; 
5.2.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula. 
5.2.3. Os valores poderão ser revistos, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
6.1. Para o julgamento dos itens do presente edital, o critério de julgamento das propostas será o 
menor preço mensal por item. 
 
6.1.1. 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. 6.2. 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), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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6.2.1. No caso de empate de propostas escritas, para a convocação de até o máximo de 03 (três) 
propostas financeiras referida no item anterior, será realizado sorteio para convocação. 
6.3. 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. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, observadas as disposições 
no art. 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
6.8. 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. 
6.9. 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. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 15 (quinze) minutos sob pena de 
preclusão. 
6.12. 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.  
Obs: No caso de apresentação de proposta por Cooperativa de Trabalho, será observada a Legislação 
específica para fins de classificação da mesma. 
6.13. 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. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
6.16. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 
Município. 
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6.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7 - DA HABILITAÇÃO: 
 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 
os documentos de habilitação. 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
b) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
d) Certidão Negativa relativa a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS); 
e) Certidão Negativa Municipal, emitida pelo Município da sede da empresa.  
f)  Certidão Negativa Estadual, emitida pelo Estado da sede da empresa. 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
h) Declaração da empresa (conforme modelo Anexo IV deste Edital) de que não possui em seu quadro 
de funcionários, menores de 18 anos, conforme lei federal nº 9.854, de 27/10/1999, e inciso XXXIII do 
artigo 7º da C.F., inclusive no art. 27 da lei federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações, assinada 
pelo representante legal da licitante. 
i) Certidão negativa de natureza falimentar ou concordatária expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, dentro do prazo de validade quando constar expressamente na certidão ou emitida 
com data igual ou posterior a 20 de Abril de 2015. 
j) Certidão atualizada de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA – Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, registrada no CREA do Estado do Rio Grande do 
Sul, no caso de empresas registradas em outro Estado, com habilitação para execução de serviços 
semelhantes ao objeto deste edital; 
k) Comprovação da licitante, de possuir em seu quadro técnico profissional(is) vinculado(s) à mesma 
com formação em engenharia sanitária (engenheiro sanitário) ou possuir formação na área de 
engenharia civil ou química, contudo, com atribuições para desempenhar as atividades de engenharia 
sanitária, devidamente reconhecida pelo CREA (através de atestado do CREA), nos termos do Decreto 
Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, art.29, alínea “b”, detentor(es) de atestados de 
Responsabilidade Técnica Fornecido(s) por  pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido(s) 
pelo CREA, que comprove(m) possuir o(s) referido(s) Profissional(is), experiência comprovada na área 
de limpeza pública, na execução  dos serviços a seguir indicados, em quantidades e prazos compatíveis 
com o objeto desta licitação. 
-Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares; 
-Operação de aterro sanitário de resíduos sólidos; 
-Operação e manutenção de Usina de reciclagem; 

Obs1. As comprovações dos profissionais exigidos deverão ser feitas através da apresentação 
de cópias da CTPS ou, contrato social, caso os Responsáveis Técnicos sejam proprietários da empresa 
ou contrato de prestação de serviços. 
            

 Obs2: O profissional especificado na letra “k” do presente item deverá comprovar seu registro 
junto ao CREA/RS. Caso seu registro seja de outra jurisdição deverá ser apresentado, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/RS, por força do disposto na lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1996, em consonância com Resolução nº 513, de 27 de junho de 1997, do CONFEA (Conselho Federal 
de Engenharia). 
 
l) Prova de que a empresa possui Licença de Operação (LO), em área própria, para Disposição Final 
dos RSD (orgânicos e rejeitos) gerados e coletados no Município, e que atenderá as especificações 
técnicas constantes no Anexo VII. Deverá acompanhar escritura pública que identifica a área, 
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apresentando características comprovadas pela Licença de Operação do Aterro Sanitário, expedida 
pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM.  
m) Licença de Operação (FEPAM) para CENTRAL DE TRIAGEM, em nome da licitante.(Conforme Lei 
dos resíduos sólidos do Estado do RS, lei nº 9921 de 27/07/93). 
OBS 1: Os documentos constantes do item 7.1, poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
OBS 2: Os documentos retirados Via Internet deverão ser apresentados no original. 
7.2. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
8 - DA ADJUDICAÇÃO: 
 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. 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. 
8.3. 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. 
 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos  recursos. 
9.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
10 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
10.1. O prazo de vigência do  contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser renovado nos termos da legislação, sendo que os valores poderão ser reajustados pelo índice 
acumulado da variação do IGP-M/FGV, devendo a renovação ser objeto de termo aditivo. 
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11 - DO PAGAMENTO: 
 
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º dia do mês subseqüente ao do vencido, após  
a  apresentação da  Nota Fiscal/Fatura. 
11.2. As despesas decorrentes do presente edital correrão por conta do orçamento vigente. 
 
07 – SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 
2090 – MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO 
33903900000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
12 – DAS PENALIDADES: 
 
12.1.A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 
penalidades,  garantido o direito de ampla defesa; 
12.1.1 – Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido 
12.1.2 – multas sobre o valor inadimplido do contrato: 

- de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo 
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

- de 10% (dez por cento) sobre o total  do mês, por inexecução parcial do contrato; 
12.1.3 – suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de 
reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 
12.1.4 – Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 
12.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
12.3. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei 
nº 8.666/93. 
12.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
12.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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 13 – DA RESCISÃO: 
 

13.1 – O contrato será rescindido, de pleno direito, independente de notificação ou interpelação extra-
judicial, sem qualquer espécie de indenização, no caso de falência ou liquidação da CONTRATADA; 
13.2 – A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da CONTRATADA, e independentemente de 
aviso prévio ou notificação, na hipótese de falta de pagamento, pela Prefeitura, após decorridos 90 dias 
de atraso; 
13.3 – Constituem, igualmente, hipóteses de rescisão aquelas constantes dos artigos 77 a 80 da lei fed. 
8.666/93.  
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
14.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vanini, setor de licitações, 
sito na Rua Governador Meneghetti, nº 297, ou  pelos telefones/fax (054) 3340-1200, no horário de 
expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações. 
14.3. Ocorrendo a 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. 
14.4. Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax,  telefone e e-mail. 
14.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor do município, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
14.6. 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 Vanini, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial  
contratado. 
14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
14.8. 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). 
14.9 – A empresa vencedora do objeto se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante a vigência do 
contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e 
sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente. 
14.10 –  A contratada fica responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, 
venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiros, em decorrência da execução do 
serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento 
ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
14.11 – É vedada a sub-contratação total ou parcial dos serviços, sem a anuência prévia da Prefeitura. 
14.11.1 – Em caso de sub-contratação com anuência da Prefeitura, a contratada permanecerá 
solidariamente responsável com a sub-contratada, tanto em relação ao Município, quanto em relação à 
terceiros, pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato. 
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14.12. São anexos deste Edital: 
ANEXO I -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO II -  MODELO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃODE CUSTOS 
ANEXO VII – PROJETO BÁSICO 
14.13. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Casca-Rs, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VANINI, 
AOS 5 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015 

 
 
 
 

ALCEU CASTELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
CLECIO BALBINOT 
SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015. 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 12/2015, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

  
ITEM SERVIÇO VALOR TOTAL MENSAL  

R$ 

1 

Prestação de serviços de limpeza pública, 
constando na coleta, transporte, reciclagem e 
destinação final, em aterro sanitário próprio da 
contratada, dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais gerados no perímetro urbano da 
cidade de Vanini, de acordo com o projeto básico 
definido no anexo VII do edital. 
 

 

 
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com 
todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  

 
Local e data. 
  
    ______________________ 
             Assinatura 
   Nome: 
     CPF: 
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ANEXO  II  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº  12/2015. 

 
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  12/2015, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
 Local e data. 

       ______________________________________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

  
 

_____________________________________ 
     Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO  

 
 
Que celebram entre si o MUNICÍPIO DE VANINI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 92.406.206/0001-34, com sede na Rua Governador Ildo Meneghetti, nº 297, Centro, 
Vanini / RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ALCEU CASTELLI, brasileiro, casado, 
agricultor, CPF nº 364.868.410-87, residente e domiciliado neste Município de Vanini / RS, a seguir 
denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado a empresa ...................., Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º .................., com sede na Av./Rua, nº, Bairro, no Município 
de ................, representada neste ato por ..................................., ................,................, CPF nº 
........................., RG nº ................, residente e domiciliado na Av./Rua......................, nº ................, 
Bairro .............., no município de ........................, adiante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão 12/2015 que faz parte integrante deste,  tem como 
justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de limpeza pública, constando na coleta, 
transporte, reciclagem e destinação final, em aterro sanitário próprio da contratada, dos resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais gerados no perímetro urbano da cidade de Vanini.   

I – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) A coleta deverá ser realizada duas (3) três por semana, no perímetro urbano da cidade de 
Vanini, sendo que às terças-feiras e sábados, no turno da manhã, com a coleta dos resíduos 
orgânicos e às quintas-feiras, no turno da manhã, com a coleta dos resíduos sólidos. Caso 
ocorra feriado nestes dias a coleta deverá ser efetuada da mesma forma. 
 

b) O Aterro a receber estes resíduos sólidos, para destinação final deverá ser de propriedade, 
devidamente comprovada, do participante  da Licitação. 

 
c) O Aterro sanitário deverá ter licença de operação em vigor, emitida pelo órgão ambiental 

competente (FEPAM), e deverá ter características de Central de recebimento de Resíduos.  
 
d) A usina de reciclagem deverá ser de disponibilidade da contratada e será  exclusiva 

responsabilidade desta  a capacitação da usina, para que possibilite a separação de todo 
resíduo gerado pelo município. 

 
e) A freqüência e horário dos serviços executados no Aterro Sanitário para atendimento da 

demanda do transporte dos resíduos sólidos será de exclusiva competência e responsabilidade 
do contratado. 

 
f) Os veículos para coleta e transporte dos resíduos deverão ter no mínimo as seguintes 

características: Caminhões com PBT mínimo de 15 toneladas  com ano de fabricação não 
inferior a 2010, equipados com caixa de captação de chorume. O(s) caminhão(ões) e 
deverá(ão) ao longo da execução contratual manter no máximo 04 anos de uso. 

 
g) Todo o pessoal utilizado para execução dos serviços de coleta, transporte e destino final, será 

de inteira responsabilidade do contratado. 
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h) Todo o pessoal utilizado para execução dos serviços de reciclagem será de inteira 
responsabilidade da contratada, sendo esta responsável pela a otimização da mesma referente 
a quantidade de funcionários a serem utilizados nos trabalhos. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 O preço global mensal para o presente ajuste é de R$................................(...........................) 
constante na proposta e aceito pelo CONTRATADO, entendido como preço justo e suficiente para a 
total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro:  
 
07 – SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 
2090 – MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO 
33903900000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
. 
 A empresa contratada, pela característica do contrato ser de prestação de serviço de caráter 
permanente em Vanini, terá retido mensalmente o valor correspondente a ISSQN, por ocasião dos 
pagamentos pelo serviços, de acordo com a Lei Complementar nº 116/2003 
   
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  
  PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução do contrato  será de 12 ( doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos limites da lei, , sendo que os valores poderão ser reajustados pelo índice 
acumulado da variação do IGP-M/FGV, devendo a renovação ser objeto de termo aditivo. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO -  A vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo de cinco 
dias úteis da publicação da homologação do certame, junto ao Departamento de Licitações e Contratos, 
junto a Prefeitura Municipal.    
 PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela 
Administração, a assinar o contrato, dentro do prazo previsto no item 5.2, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, ficando sujeita as penalidades sobre o valor da proposta do serviço, 
ales de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:  
 6.1 – A empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 
  6.1.1. - Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
  6.1.2. - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos 
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
Licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
  6.1.3. – Manter durante a execução do contrato o pagamento do PISO da 
categoria, bem como adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. 
  6.1.4 – Fornecer o uniforme e equipamentos de proteção individual adequados 
na forma da lei, para os funcionários. 
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  6.1.5 – Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de 
cunho trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes desta 
Licitação. 
  6.1.6 – Manter número de funcionários suficientes e devidamente capacitados 
para a realização das atividades  contratadas, observada a jornada legal. 
  6.1.7  -Manter seus funcionários sempre identificados, uniformizados e 
utilizando equipamentos de proteção individual durante a execução dos serviços. 
  6.1.8 – Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da  CF/88, de acordo 
com a lei nº 9854/99  proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos. 
  6.1.9 – Informar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Vanini, verbalmente 
e por escrito, quaisquer problema ocorridos durante a execução dos serviços.          

6.1.10 – Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo 
coletor que, por falha mecânica, estiver impossibilitado de transitar, substituindo o veículo por outro. 
  6.1.11 – Impedir o derramamento de líquidos lixiviados, oriundos dos resíduos 
transportados, em via pública. 
  6.1.12 – A licitante fica obrigada a substituir o local de destino final caso o 
originalmente contratado venha a descumprir a legislação vigente, comunicando, imediatamente, a 
CONTRATANTE, qualquer descumprimento e/ou autuação do órgão ambiental competente. 
  6.1.13 – Manter os motoristas habilitados e capacitados para a condução dos 
veículos coletores de resíduos, conforme legislações pertinentes. 
  6.1.14 – Manter durante as atividades de coleta e transporte, serviços de 
manutenção e socorro dos veículos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 O contratado reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão 
administrativa, previsto no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.  licitante vencedora  sujeita-se às seguintes penalidades: a)  multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor total contrato, por dia de 

atraso no início dos serviços; b)  multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor total contrato, por dia de 
atraso na implantação total dos serviços c)  Demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 Fica eleito o Foro da Comarca de Casca-RS, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas  do presente contrato. 
 E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo em três 
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
  
Vanini, ...... de .......... de .............. 
 
             

CONTRATANTE          CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 1     2     
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
  
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº___________________________, 
estabelecida na rua_____ , na cidade de, representada neste ato por seu______ (procurador, sócio, 
etc), (qualificação), portador do CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de 
participação conforme Edital de Pregão Presencial nº 12/2015, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação previstos no Edital. 
 
 
 
   Local e Data 
 
 
 
 
     ____________________________ 
      Assinatura 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
    _______________________, inscrita no CNPJ sob nº, estabelecida na 
rua_____ , na cidade de, representada neste ato por seu ______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), 
portador do CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de participação conforme 
Edital de Pregão Presencial nº 12/2015, com data de abertura para o dia ______, da Prefeitura 
Municipal de Vanini, que a proposta emitida por esta empresa tem a validade de 60 (sessenta) dias, de 
acordo com o que estabelece o sub-item 5.1.2 do referido Edital. 
 
 
   Local e Data 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VI 
 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
 

TIPO DE VEÍCULO:__________________________________________ 
 

 
COMBUSTÍVEL................................................................._________ % 
 
MANUTENÇÃO................................................................._________ % 
 
DESPESAS COM PESSOAL............................................_________ % 
 
LICENCIAMENTO............................................................._________ % 
 
SEGURO..........................................................................._________ % 
 
TRIBUTOS........................................................................._________ % 
 
CUSTOS ADMINISTRATIVOS.........................................._________ % 
 
OUTRAS DESPESAS......................................................._________ % 
 
 
TOTAL DOS CUSTOS........................................................________ % 
  

  Vanini,        de                    de 2015 
    
 
 
      
     
 
     ___________________________________ 
      Assinatura e Carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 

PROJETO BÁSICO 
1.Objetivo: 
Compreende a execução dos serviços de Coleta, reciclagem, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares e comerciais gerados pela coleta regular urbana do município de Vanini/RS, de 
acordo com o estabelecido neste projeto básico. 
  O Aterro a receber estes resíduos sólidos, para destinação final deverá ser de propriedade, 

devidamente comprovada, do participante  da Licitação. 
  O Aterro sanitário deverá ter licença de operação em vigor, emitida pelo órgão ambiental 

competente (FEPAM), e deverá ter características de Central de recebimento de Resíduos.  
  A usina de reciclagem deverá ser de disponibilidade da contratada e será  exclusiva 

responsabilidade desta  a capacitação da usina, para que possibilite a separação de todo 
resíduo gerado pelo município. 

 
2. Freqüência e horário da execução dos serviços: 
  A freqüência na coleta do lixo deverá ser de três dias por semana, às terças-feiras e sábados 

realizando a coleta dos resíduos orgânicos, no turno da manhã e às quintas-feiras realizando a 
coleta dos resíduos sólidos, no turno da manhã. Ocorrendo feriado nestes dias a coleta deverá 
ser realizada normalmente. Já no Aterro Sanitário para atendimento da demanda do transporte 
dos resíduos sólidos será de exclusiva competência e responsabilidade do contratado. 

 
3.  Veículos e equipamentos: 
  Os veículos para coleta e transporte dos resíduos deverão ter no mínimo as seguintes 

características: 
   Caminhões com PBT mínimo de 15 toneladas  com ano de fabricação não inferior a 2010, 

equipados com caixa de captação de chorume. O(s) caminhão(ões) e deverá(ão) ao longo da 
execução contratual manter no máximo 04 anos de uso. 

 4. Pessoal e material utilizado: 
  Todo o pessoal e material de utilização pelo pessoal utilizado para execução dos serviços de 

coleta, transporte e destino final, será de inteira responsabilidade do contratado. 
 
5. Reciclagem: 

 Todo o pessoal utilizado para execução dos serviços de reciclagem será de inteira 
responsabilidade da contratada, sendo esta responsável pela a otimização da mesma referente 
a quantidade de funcionários a serem utilizados nos trabalhos. 

 
6. Da quantidade mensal de lixo a ser recolhida 

 O Município de Vanini gera mensalmente a importância aproximada de 20 ton. de lixo/mês.  
 

Alceu Castelli 
Prefeito Municipal 



ANEXO II: 
Edital e contrato sob a égide da Lei nº 

8.987/05. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP 
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br 

 
   
 
 

1 
 

Processo Administrativo nº. 632/2012  
Concorrência nº 02/2012 
Objeto: Execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
prestados em regime público de concessão. 
 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ-SP , por meio da 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBL. PLANEJ. URBANO E HABIT. , torna 
público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, em obediência 
ao que preceituam o Plano de Saneamento Básico Municipal, a Lei Municipal nº 
4.985, de 16 de setembro de 2011, as normas gerais constantes da Lei Federal nº 
8.987/95 e da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as 
demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação, na modalidade de 
Concorrência, julgada pelo critério de melhor proposta em razão da 
combinação dos critérios de menor valor da tarifa e o de melhor técnica, nos 
termos do artigo 15, inciso V, da Lei Federal nº 8.987/95, com a redação dada 
pela Lei nº 9.648/98, com vistas a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
outorga da exploração de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, mediante concessão, consoante autorização prevista no artigo 20 da Lei 
Municipal nº 4.985/2011. 
 
A presente licitação será conduzida pela Secretaria de Governo, no exercício das 
competências previstas no art. -----------, e será processada e julgada pela 
Comissão de Licitação designada pelo Decreto nº. 7.166 de 28 de setembro de 
2011. 
 
O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado em local visível no 
saguão da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, bem como na página 
www.portofeliz.sp.gov.br, e o edital de licitação e seus anexos poderão ser 
retirados na Secretaria de Governo, Setor de Licitações, na Rua Adhemar de 
Barros, nº 340, Centro, das 8:00 às 16:00 horas, até o dia – de ----- de 2012, 
mediante a apresentação de CD ROM. 
 
O certame, o edital e a minuta do contrato respectiva foram precedidos e 
submetidos à audiência pública, conforme determinam os arts. 39 da Lei nº 
8.666/93, e 22, §1º, I, da Lei Municipal nº 4.985/2011, divulgada no Diário 
Oficial em 21 de janeiro de 2012 e realizada em 07 de fevereiro de 2012. 
 
Os Envelopes de Habilitação e Propostas para a presente licitação, 
confeccionados de acordo com o presente Edital, deverão ser entregues na 
Secretaria de Governo, Setor de licitações, na Rua Adhemar de Barros, nº 340, 
Centro, até 10:00 horas do dia  de ------- de 2012. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP 
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br 

 
   
 
 

2 
 

A Sessão de Abertura será realizada no Auditório da Prefeitura do Município de 
Porto Feliz, às 10:00 horas do dia ------- de 2012, no endereço antes 
mencionado. 
 
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de interessados na 
outorga da exploração, em regime de concessão, dos serviços de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos, prestados em regime público, nos termos fixados 
na legislação municipal, na regulamentação, neste edital e seus Anexos, na 
Minuta do Contrato de Concessão (Anexo I) e em seus Anexos, compreendendo: 
 
a)  Coleta manual e conteinerizada, transporte e destinação final deresíduos 
sólidos domiciliares, comerciais, provenientes da limpeza pública da área urbana, 
bem como resultantes de feiras livres e/ou mercados públicos e da varrição 
manual. 
b) Coleta e transporte de materiais recicláveis. 
c) Coleta e transporte de resíduos oriundos dos Ecopontos. 
d) Varrição manual de vias e logradouros públicos. 
e) Serviços gerais de limpeza urbana. 
f) Implantação de Ecopontos. 
g) Implantação, operação e manutenção de unidade de beneficiamento de 
resíduos da construção civil. 
h) Execução de obras de recuperação e encerramento do aterro municipal, 
compreendendo o monitoramento do aterro após desativação. 
i) Implantação, operação e manutenção de novo aterro sanitário. 
 
1.2. Este Edital estabelece os requisitos para participação na presente 
Concorrência, o critério que será adotado para o julgamento das Propostas e as 
demais regras que regem o certame e a futura concessão. 
 
2. DO PRAZO DA CONCESSÃO 
 
2.1. O prazo da concessão será de 360 (trezentos e sessenta) meses, contados 
a partir da data da assinatura do Contrato de Concessão, prorrogáveis por igual 
ou menor período, nas condições fixadas na Minuta do Contrato de Concessão – 
Anexo I – e no art. 30 da Lei Municipal nº 4.985/2011. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Somente poderão participar da licitação empresas brasileiras, 
isoladamente, e que atendam às exigências deste Edital. 
 
3.2. Será vedada a participação na licitação de empresas: 
 
3.2.1. declaradas inidôneas por ato de qualquer órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 
 
3.2.2. sob processo de concordata, falência, concurso de credores, dissolução 
ou liquidação; 
 
3.2.3. impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública 
Municipal, direta ou indireta; 
 
3.2.4. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, com suas alterações posteriores. 
 
3.3. É vedada a participação de empresas em consórcio. 
 
3.4. O oferecimento de proposta importa total, irrestrita e irretratável 
submissão dos licitantes às condições do edital. 
 
3.5. Os licitantes deverão realizar visita técnica destinada a conhecer as 
instalações necessárias à prestação dos serviços objeto da licitação hoje em 
operação. 
 

3.6. A visita técnica será realizada na presença de representante da Prefeitura 
Municipal, em data designada pela Comissão de Licitação, no máximo até o 
terceiro dia útil antes da data estipulada para a entrega dos envelopes.  
 
3.6.1. A visita técnica não exime os licitantes de realizar, por conta própria, as 
análises, inspeções e verificações necessárias à elaboração de sua proposta. 

 
3.6.2. A vista técnica deverá ser solicitada pelos licitantes ao Gabinete do 
Secretário Municipal de -----, à Rua Adhemar de Barros, nº 340, Centro, telefone 
nº ---------, FAX nº ------, por escrito ou por FAX, até, no máximo, às 16:00 horas 
do dia subseqüente ao último dia do prazo estipulado para a retirada do edital, 
por meio de Carta de Solicitação de Visita Técnica, constante do Anexo XI deste 
Edital, assinada por seu representante legal.  
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3.6.2.1. No momento da realização da visita técnica, o 
representante do licitante deverá apresentar documento que o 
identifique, com foto e comprovação de seu vínculo profissional 
com o licitante (cópia do contrato de trabalho, contrato social da 
empresa ou outro) ou representante credenciado (conforme 
Anexo VIII).  

 
3.6.2.2. O Atestado de visita técnica será emitido pelo 
Secretário de -----, ou servidor por ele designado, em nome da 
pessoa jurídica do licitante. 

 
4. DO CADERNO DE LICITAÇÃO 
4.1. O caderno de Licitação deverá ser retirado na SECRETARIA DE ---------
, localizada na Rua Adhemar de Barros, nº 340, Centro, Porto Feliz-SP, na forma 
e prazo indicados no preâmbulo deste Edital. 
 
4.2. O Caderno de Licitação é composto do Edital e seus anexos, a saber: 
 
Anexo I - Minuta do Contrato de Concessão 

Anexo II - Projeto Básico 

Anexo III - Cronograma 

Anexo IV - Critérios para Elaboração e Avaliação da Proposta Técnica 

Anexo V - Modelo de Proposta Comercial e Plano de Negócios 

Anexo VI - Análise da Capacidade Financeira 

Anexo VII - Modelo de Carta de Apresentação  

Anexo VIII - Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo IX - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 

Anexo X - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Bens e Equipe Técnica 

Anexo XI - Modelo de Carta de Solicitação da Visita Técnica 

Anexo XII - Mapa da Cidade 

Anexo XIII – Diretrizes Ambientais 

4.3. No ato de recebimento do Caderno de Licitação, o interessado deverá 
verificar seu conteúdo, inclusive os anexos, sendo certo que não serão aceitas 
reclamações sobre eventuais omissões. 
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4.4. Os demais documentos pertinentes a esta licitação, especialmente os 
estudos de viabilidade econômica e o Plano de Saneamento Básico Municipal 
que lhe dão fundamento, ficarão disponíveis aos particulares interessados a partir 
da publicação deste Edital, até a data da adjudicação do objeto da licitação ou de 
sua revogação. 
 
4.5. Para acessar a documentação disponível, os interessados deverão requerer 
vistas, por escrito, à Comissão de Licitação. 
 
4.6. Os interessados poderão adquirir cópias dos documentos disponíveis, 
mediante o pagamento das custas correspondentes. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO 
 
5.1. As definições, os direitos e obrigações do Poder Concedente e da 
Concessionária, os critérios de remuneração, reajuste e revisão das tarifas a 
serem praticadas, a indicação dos bens reversíveis e as demais condições da 
concessão encontram-se especificados na Minuta do Contrato de Concessão – 
Anexo I e em seus anexos, que constituem parte integrante do presente 
instrumento. 
 
6. DO VALOR DO CONTRATO 
 
6.1. O valor estimado do Contrato de Concessão, para fins deste Edital, é de 
R$ --------------- (-----------). 
 
6.2. O valor de referência da tarifa mensal, para fins deste Edital, é de R$ ------
------- (-----------). 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
7.1. As obrigações da Concessionária encontram-se expressas na Minuta do 
Contrato de Concessão e em seus anexos, sem prejuízo de outras obrigações que 
venham a ser estabelecidas neste Edital, em regulamento ou em Lei. 
 
 
8. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES Nºs 1A – DOCUMENTOS PARA A 
HABILITAÇÃO – e 1B – DOCUMENTOS DE PROPOSTA TÉCNICA  - 
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
 
8.1. O Envelope nº 1A – DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO  deverá 
ser entregue pelo licitante, em uma única via, nos termos do item 11 deste Edital, 
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e deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos indispensáveis à 
habilitação: 
 
8.1.1. Capacidade Jurídica. Para a comprovação da capacidade jurídica 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
8.1.1.1. Carta de apresentação, conforme o modelo do Anexo 
VII; 
 
8.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.1.3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), 
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos da eleição dos atuais 
administradores (diretoria); 
 
8.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de designação da diretoria em 
exercício; 
 
8.1.1.5. Declaração de inexistência de fatos impeditivos, 
apresentada individualmente por licitante, conforme modelo no 
Anexo IX; 
 
8.1.1.7. Apresentação da árvore de controle de cada licitante, 
indicando todas as pessoas físicas ou jurídicas que participem de 
seu capital social ou de cujo capital participe, até o 5º (quinto) 
nível superior ou inferior, indicando todas as participações iguais 
ou superiores a 5% (cinco por cento). 

 
8.1.2. Idoneidade Financeira. Para comprovação da idoneidade financeira 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
 

8.1.2.1. Certidão negativa de concordata ou falência, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante, no caso de sociedades 
comerciais, e pelos distribuidores cíveis da sede do licitante, no 
caso de sociedades civis. Em ambos os casos a certidão deverá 
ser datada de até 60 (sessenta) dias antes da data de apresentação 
das propostas. 
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8.1.2.1.1 Para empresas com sede em outras unidades 
da Federação, deverá ser apresentada certidão emitida 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de origem, 
indicando os cartórios distribuidores de falência e 
concordata; 

 
8.1.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios; 

 
8.1.2.2.1. O Balanço Patrimonial das sociedades 
anônimas deverá ter sido publicado no Diário Oficial e 
dos das demais empresas deverá ter sido inscrito no 
Livro Diário, acompanhado de seus respectivos Termos 
de Abertura e Encerramento, devidamente registrados 
na Junta Comercial competente. 

 
8.1.2.3. Comprovação de capacidade financeira, com a 
demonstração, em folha separada, dos índices, conforme 
disposto no Anexo VI deste Edital; 

 
8.1.2.4. Prova de a LICITANTE possuir patrimônio líquido igual 
ou superior a R$ 3.176.000,00 (trez milhões, cento e setenta 
e seis mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor dos investimentos previstos, comprovado no Balanço 
Patrimonial apresentado na forma do item 8.1.2.2. 

 
8.1.2.5. Comprovação da GARANTIA DE PROPOSTA, no valor 
de R$317.600,00 (trezentos e dezessete mil e seiscentos 
reais ), correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor 
dos investimentos previstos.  

 
8.1.2.5.1. A garantia poderá ser prestada até 3 (três) 
dias antes da data designada para a entrega dos 
envelopes, em moeda corrente nacional, Letras do 
Tesouro Municipal, Fiança Bancária ou Seguro-
Garantia, mediante guia de depósito expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 
 

8.1.3.Regularidade Fiscal. Para a comprovação da regularidade fiscal deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 
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8.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 
 
8.1.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação; 
 
8.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do 
domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação conjunta 
da Certidão de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida 
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Federal; 
 
8.1.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, 
pertinente ao seu ramo de atividade e aos tributos relacionados 
com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão 
expedida pelo órgão estadual competente, cuja validade será 
presumida de 6 (seis) meses a contar da data de sua expedição, 
se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio 
documento; 
 
8.1.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, 
Certidão Positiva com efeito negativo, ou ainda Certidão 
Positiva cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com 
sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, devendo, neste 
último caso, ser juntada a certidão de objeto e pé da respectiva 
ação judicial; 
 
8.1.3.7. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
 
8.1.3.8. Prova de regularidade perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 
 
 
 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP 
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br 

 
   
 
 

9 
 

8.1.3.9. Declaração da não utilização de trabalho de menores de 
18 anos para serviços perigosos e insalubres e de menores de 14 
anos para quaisquer serviços, nos termos do artigo 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal. 

 
8.1.4.Capacidade Técnica. Para comprovação da capacidade técnica deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 

8.1.4.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), do licitante e seu 
responsável técnico, comprovando a regularidade no atual 
exercício;  
 
8.1.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro permanente de 
pessoal, profissional(ais) de nível superior detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica que demonstrem que 
os(s) profissional(is) possui(em) experiência comprovada na área 
de limpeza pública, na execução dos serviços relacionados 
abaixo: 
 

a) Operação e manutenção de unidade de beneficiamento de 
resíduos da construção civil. 

b) Execução de obras de recuperação do aterro municipal, 
compreendendo o monitoramento do aterro após 
desativação. 

c) Implantação, operação e manutenção de novo aterro 
sanitário. 

 
 

8.1.4.2.1. A comprovação de que o(s) profissional(ais) 
mencionado(s) no item anterior pertence(m) aos 
quadros do licitante dar-se-á mediante a apresentação 
de Contrato Social,  Carteira de Trabalho,  Previdência 
Socialou  Contrato de Trabalho, com a firma 
reconhecida dos signatários do contrato.  
 
8.1.4.2.2. A experiência anterior do(s) profissional(is) 
deverá ser comprovada por atestado(s) de 
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) – 
Certidão(ões) de Acervo Técnico, devidamente 
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registrado(s) na entidade profissional competente, que 
deverão conter, no mínimo, o(s) nome(s) do(s) 
profissional(s), a localização e a identificação da obra 
ou serviço executado e os quantitativos básicos 
executado(s); 
 
8.1.4.2.3. A responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços objeto da concessão deverá ser dos 
profissionais a que se refere o item 8.1.4.2. 

 
8.1.4.3. Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem a atuação do licitante na 
realização de atividadessemelhantes ao objeto desta licitação, 
considerando como atividades semelhantes, as relacionadas 
abaixo: 
 
a) Coleta manual e conteinerizada e transporte ao destino final 

de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, provenientes da 
limpeza pública da área urbana, bem como resultantes de 
feiras livres e/ou mercados públicos e da varrição manual, na 
quantidade média mensal de, no mínimo, 520 t/mês. 

b) Coleta e transporte de materiais recicláveis, na quantidade 
mensal de, no mínimo, 1 (uma) equipe. 

c) Varrição manual de vias e logradouros públicos, na 
quantidade média mensal de, no mínimo, 600 km/mês. 

 
 

8.1.4.3.1. O(s) atestado(s) referido(s) no item 8.1.4.3. 
deverá(ão) ser emitidos em papel timbrado do 
atestante, constando o cargo e nome legível do 
signatário, bem como os meios de contato para 
eventual consulta ou diligência; 
 
8.1.4.3.2. Para fins de atendimento do disposto neste 
item, será admitido o somatório dos quantitativos 
consignados em diferentes atestados, desde que os 
serviços tenham sido executados pela empresa licitante 
no mesmo período mensal; 
 
8.1.4.3.3. Não serão admitidos atestados emitidos em 
nome de eventuais subcontratadas ou de outras 
empresas que não sejam os licitantes; 
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8.1.4.4. Atestado de realização de visita técnica, nos termos do 
item 3.6. e subitens deste Edital; 
 
8.1.4.5. Declaração formal de disponibilidade, e vinculação ao 
futuro contrato, de veículos, equipamentos, pessoal e instalações, 
na quantidade e qualidade necessárias à execução do objeto desta 
licitação, firmada, sob penas da lei, por representante legal do 
licitante, conforme modelo constante do Anexo X; 

 
8.2. O Envelope nº 1B – PROPOSTA TÉCNICA – deverá ser entregue pelo 
licitante, em uma única via, nos termos do item 11 deste Edital, e deverá conter, 
obrigatoriamente, os documentos mencionados no Anexo IV, de acordo com as 
seguintes regras: 
 
8.2.1. Os documentos relativos à Proposta Técnica – Metodologia de Execução 
– deverão ser apresentados em 1 (uma) via, em folhas numeradas 
sequencialmente, e atender a todas as exigências constantes no Anexo IV. 
 
8.2.2. A proposta técnica será julgada e pontuada segundo os critérios definidos 
no Anexo IV. 
 
8.2.3. Será inabilitado o licitante que apresentar Proposta Tecnica que não 
atenda aos requisitos da Lei e deste Edital. 
 
8.3. Serão liminarmente inabilitados os licitantes que apresentarem 
documentação incompleta, com borrões, rasuras, erros, entrelinhas, 
cancelamentos, ressalvas ou omissões que, a critério da Comissão de Licitação, 
comprometam seu conteúdo. 
 
8.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos para a habilitação implicará 
a automática inabilitação do licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a 
concessão de prazo para complementação da documentação. 
8.5. Havendo, entretanto, dúvida quanto à interpretação da documentação de 
habilitação, a Comissão de Licitação poderá diligenciar, buscando 
esclarecimentos que possibilitem a sua perfeita análise. 
 
9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTACOMERCIAL 
 
9.1. A proposta Comercial deverá estar inserida no Envelope nº 2 e conter: 
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9.1.1. Plano de Negócios para a exploração da Concessão, indicando, no 
mínimo, a projeção de receitas, investimentos e custos para todo o período de 
concessão, previsões de financiamento, taxas de retorno, demonstrando a 
viabilidade econômica da proposta e a sua compatibilidade com as exigências 
constantes deste Edital; 
 

9.1.1.1. O Plano de Negócios integrará o Contrato de Concessão 
e servirá de referência para a definição das condições 
econômico-financeiras da concessão; 
 
9.1.1.2. Os valores das tarifas oferecidas pelo licitante, expressos 
em R$/mês (reais por mês), que serão cobrados pelo provimento 
dos serviços, constituindo a única contraprestação paga à 
Concessionária pela prestação objeto da presente licitação, e 
devendo ser suficientes para custear todos os encargos dela 
decorrentes. 

 
9.1.2. A proposta Comercial deverá ainda: 
 

9.1.2.1.seguir os modelos constantes do Anexo V e estar 
datilografada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, 
acréscimos ou entrelinhas, podendo ser impressa por processo 
eletrônico, em papel timbrado ou que contenha carimbo 
identificado do licitante; 
 
9.1.2.2. conter o nome do licitante, seu endereço com o CEP, 
telefone e FAX, caso possua; 
 
9.1.2.3.ser datada e assinada sobre carimbo pelo representante 
legal do licitante, de forma a permitir a identificação do 
signatário, e deverá ser rubricada em todas as suas páginas. 

 
9.1.3. A proposta Comercial deverá, também, indicar seu prazo de validade, 
que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data 
de entrega das propostas. 
 
9.1.4. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista 
neste Edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas dos demais licitantes, 
ou que contenham ressalvas, condições, observações ou atrelamento da oferta a 
qualquer pressuposto econômico não constante deste Edital. 
 
9.2. As propostas comerciais serão julgadas conforme os seguintes critérios: 
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9.2.1. O julgamento da proposta comercial será efetuado em função da menor 
tarifa global apresentada pelos licitantes, e em atenção ao item 12.3.3. infra. 
 

9.2.1.1. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus 
respectivos extensos expressos na Proposta Comercial, 
prevalecerão sempre estes últimos. 

 
9.2.2. Serão desclassificadas propostas manifestamente inexeqüíveis, nos termos 
do disposto no artigo 48, inciso II e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e 
alterações posteriores, desconformes ao Edital, financeiramente incompatíveis 
com o objeto da licitação ou que apresentem inconsistências no Plano de 
Negócios referido no item 9.1.1.1. deste edital. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO  
 
10.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada, ou por publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
10.1.1. Não será admitida a autenticação de documentos pela Comissão de 
Licitação, no ato de abertura do certame, ou posteriormente. 
 
10.2. As certidões exigidas para o presente certame que estiverem disponíveis 
na internet poderão ser apresentadas pelos licitantes mediante sua impressão, mas 
só serão consideradas válidas após conferidas e visitadas por membro(s) da 
Comissão de Licitação. 
 
10.3. Os documentos deverão estar em validade na data de entrega das 
propostas. 
 
10.4. Os documentos que não contenham prazo de validade especificado no 
seu próprio corpo, em lei ou neste Edital, deverão ter sido expedidos no máximo 
até 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega das propostas. 
 
10.5. Todos os documentos expedidos pelo licitante serão subscritos por 
seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s), devendo deles 
constar seu nome e R.G. 
 
10.6. Os documentos exigidos deverão, preferencialmente, ser relacionados, 
separados e ter suas folhas numeradas, observando-se a ordem estabelecida neste 
Edital. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP 
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br 

 
   
 
 

14 
 

 
11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
11.1. Os envelopes nºs 1A e 1B e nº 2 contendo, respectivamente, os 
documentos de Habilitação, os de Proposta Técnica (Metodologia de Execução) e 
a Proposta Comercial, deverão ser entregues, fechados, indevassáveis, e 
rubricados no fecho, no local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
 
11.2. Os envelopes deverão conter, respectivamente, em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
ENVELOPE Nº 1A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Secretaria de ----- 
Concorrência nº ------- 
Documentos de Habilitação 
(Razão Social do licitante) 
 
ENVELOPE Nº 1B – PROPOSTA TÉCNICA 
Secretaria de ------ 
Concorrência nº ---------- 
Proposta Técnica - Metodologia de Execução 
(Razão Social do licitante) 
 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
Secretaria de --------- 
Concorrência nº --------- 
Proposta Comercial 
(Razão Social do licitante) 

 
11.3. O interessado deverá obter, às suas expensas, sob sua própria 
responsabilidade, todas as informações complementares e verificações que 
entender necessárias à elaboração de sua proposta. 
 
11.4. A Comissão de Licitação considerará que as propostas foram elaboradas 
com total e perfeito conhecimento das determinações e informações constantes 
deste Edital, sendo vedado ao licitante, em qualquer hipótese e a qualquer título, 
propor ou postular a qualquer tempo, quaisquer modificações nos preços, prazos 
ou condições de sua proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou 
informações sobre o objeto desta licitação, não podendo, também, 
posteriormente, sob o mesmo fundamento, alegar qualquer prejuízo ou 
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reivindicar qualquer benefício, devendo, em caso de dúvidas, solicitar 
previamente à Comissão de Licitação, por escrito, as informações necessárias à 
elaboração de sua Proposta. 
 
11.5. Após o recebimento dos envelopes, não será aceita a juntada ou 
substituição de quaisquer documentos, retificação de preços ou condições. 
 
12. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
12.1.Da sessão de abertura 
 
12.1.1. Na sessão de abertura, que realizar-se-á no local, dia e hora estabelecidos 
no preâmbulo deste Edital, os licitantes poderão se fazer representar diretamente, 
por um diretor ou sócio, ou indiretamente, por meio de representante munido de 
procuração ou de Carta Credenciamento (Anexo VIII). 
 
12.1.2. Os envelopes nºs 1A e 1B apresentados pelos licitantes serão abertos e 
todos os seus documentos rubricados pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes legais ou credenciados presentes. 

 
12.1.3. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada e 
decidirá pela habilitação ou inabilitação dos licitantes na própria sessão de 
abertura ou em momento posterior, na impossibilidade de fazê-lo na própria 
sessão. 
 

12.1.3.1. Havendo decisão quanto à habilitação na própria sessão 
de abertura, a Comissão registrará o fato em ata, fazendo constar 
também as inabilitações ocorridas e os motivos que lhes deram 
causa, dando ciência do fato aos licitantes na própria sessão. 
 

12.1.3.1.1. Nessa hipótese, a Comissão de Licitação 
encerrará a sessão e cientificará os licitantes do prazo 
para a interposição de recursos contra a decisão de 
habilitação ou inabilitação dos licitantes, excetuado o 
caso previsto no item seguinte. 
 
12.1.3.1.2. Na hipótese de desistência formal e 
expressa de todos os licitantes dos recursos contra a 
decisão de habilitação ou inabilitação, a Comissão de 
Licitação registrará o fato em ata, devolverá aos 
licitantes inabilitados os respectivos Envelopes nº 2, 
ainda fechados, e poderá proceder à abertura dos 
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Envelopes nº 2 dos licitantes habilitados, na forma do 
item 12.3. 

 
12.1.3.2. Não havendo decisão da Comissão de Licitação quanto 
à habilitação na própria sessão de abertura, a Comissão encerrá-
la-á, juntando o conteúdo dos envelopes abertos ao processo 
administrativo, bem como encerrando os Envelopes nº 2 em 
invólucros maiores indevassáveis, devidamente rubricados pela 
Comissão e pelos representantes legais ou credenciados 
presentes, que permanecerão sob custódia da Comissão até a data 
de sua abertura, em outro ato público. 

 
12.1.3.2.1. Na hipótese prevista no item 12.1.3.2., a 
Comissão de Licitação promoverá oportunamente a 
análise dos documentos de habilitação dos licitantes, 
dando ciência aos licitantes da decisão de habilitação 
ou inabilitação por meio de publicação na Imprensa 
Oficial do Município. 
 
12.1.3.2.2. Publicada a decisão da Comissão de 
Licitação acerca da habilitação, ficará aberto o prazo 
para os licitantes apresentarem recurso contra a decisão 
e, posteriormente, para a apresentação de impugnação 
aos recursos, na forma do disposto no item 14 deste 
edital. 

 
12.1.3.3. Caso todos os licitantes sejam inabilitados, poderá ser 
concedido, a critério da Administração, o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para que os licitantes apresentem nova documentação, 
escoimada das causas que motivaram o ato, consoante o artigo 
48, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

12.2. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, a 
Comissão de Licitação promoverá oportunamente a análise e julgamento das 
propostas técnicas dos licitantes habilitados, pontuando-as e classificando-as 
segundo os critérios definidos no Anexo IV. 
 
12.2.1. Os licitantes serão cientificados da decisão dojulgamento das 
propostas técnicas por meio de publicação na Imprensa Oficial do Município. 

 
12.2.2 Poderão ser desclassificadas tecnicamente as propostas que: 
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I - deixarem de apresentar qualquer documento ou informação exigidos 
por este edital; 
 
II - estiverem em desacordo com os critérios do Anexo IV; ou 
 
III -  não atingirem a nota mínima estabelecida no Anexo IV. 

 
12.2.3. Publicada a decisão de julgamento das propostas técnicas, ficará 
aberto o prazo para os licitantes apresentarem recurso e, posteriormente, para a 
apresentação de impugnação aos recursos, na forma do disposto no item 14 deste 
edital. 

 
12.2.4. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, o 
Presidente da Comissão de Licitação designará a data da sessão pública para 
abertura do Envelope nº 2, ocasião em que devolverá os envelopes dos licitantes 
inabilitados e/ou desclassificados tecnicamente, ainda fechados. 
 
12.3.Da fase de julgamento da proposta comercial 
 
12.3.1. Aberto o Envelope nº 2 (Proposta Comercial) na data designada, seu 
conteúdo será rubricado pela Comissão de Licitação e pelos representantes legais 
ou credenciados presentes. 

 
12.3.2. A comissão de Licitação examinará oportunamente as propostas 
comerciais dos licitantes habilitados e classificados tecnicamente e decidirá sobre 
a sua classificação ou desclassificação, classificando as propostas aptas em 
ordem crescente, em função da menor tarifa global mensal, observadas as 
disposições estabelecidas no item 9 supra. 
 

12.3.2.1. Os licitantes serão cientificados da decisão 
dojulgamento das propostas comerciais por meio de publicação 
na Imprensa Oficial do Município, abrindo-se prazo para a 
apresentação de recursos. 

 
12.3.3. A Nota da PROPOSTA COMERCIAL (NPC) será de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V do EDITAL 
(Modelo de Proposta Comercial e Plano de Negócios). 

 
12.3.4. Se após a análise da Comissão de Licitação não restar nenhuma proposta 
classificada, a Administração poderá, a seu exclusivo critério, abrir prazo de 8 
(oito) dias úteis para os licitantes apresentarem novas propostas, escoimadas das 
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causas que motivaram sua exclusão, consoante o artigo 48, §3º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
12.3.5. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, a 
Comissão de Licitação promoverá oportunamente a classificação final dos 
licitantes, segundo o resultado da soma da Nota da PROPOSTA COMERCIAL 
(NPC) e da Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT), de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 
NP = 0,4 x NPC + 0,6 x NPT 
 

12.3.5.1. Os licitantes serão cientificados da decisão de 
classificação final por meio de publicação na Imprensa Oficial 
do Município, abrindo-se prazo para a apresentação de recursos. 

 
12.3.3. Das sessões realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, que serão 
assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais 
ou credenciados presentes. 

 
12.3.4. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela 
Comissão de Licitação, na presença dos licitantes, ou relegadas para ulterior 
deliberação, a juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos os 
casos. 
 
12.4. Da Adjudicação e da Homologação 
 
12.4.1. Efetuada a classificação final, decididos os recursos ou transcorrido seu 
prazo sem interposição, a Comissão de Licitação adjudicará o objeto da licitação 
ao licitante classificado em primeiro lugar, fazendo publicar o resumo do ato no 
Diário Oficial do Município, encaminhando o processo administrativo à 
autoridade competente, para homologação, a seu critério, e convocação oportuna 
do adjudicatário para a assinatura do contrato. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Eventuais recursos serão dirigidos ao Secretário de ----- do Município, 
por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos 
previstos pelas disposições legais, e deverão ser protocolados na Seção de 
Protocolo, na Rua Adhemar de Barros, 340 - centro, nos dias úteis, no horário das 
08:00 às 16:00 horas. 
 
14. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
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14.1. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 20 (vinte) dias 
corridos, contados da data da convocação, assinar o Contrato de Concessão, nos 
termos da minuta constante do Anexo I deste Edital, atendidas as seguintes 
exigências: 
 
14.1.1. Recolhimento do preço público devido, de acordo com o Decreto 
Municipal vigente à época da celebração do Contrato; 

 
14.1.2. Prestação de garantia, na forma de caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, com valor equivalente a 0,5% 
(meio por cento) do valor dos investimentos previstos na proposta comercial 
vencedora, renovável anualmente. 

 
14.1.3. Comprovação da capacidade imediata de prestação dos serviços de 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, por meio 
de apresentação de termo de compromisso do adjudicatário, caso ele venha a 
prestar o serviço diretamente, ou de contrato com empresa detentora de 
capacidade técnica para executar tais serviços. 
 

14.1.3.1. A comprovação de que trata o item anterior deverá ser 
acompanhada de atestado que demonstre a operação dos bens e 
equipamentos necessários à execução de tais serviços, seja em 
nome do adjudicatário, seja em nome daquele com quem 
contratar a execução de tais serviços. 

 
14.2. Os documentos mencionados no item anterior deverão estar dentro do 
prazo de validade, na data da assinatura do Contrato, e deverão ser apresentados 
no original ou por cópia autenticada. 
 
14.3. O desatendimento das exigências constantes do item 14.1. no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, ensejará a aplicação de 
multa estabelecida no item 14 deste Edital. 
 
14.4. O prazo para assinatura do Contrato, estabelecido no item 14.1., poderá 
ser prorrogado, por decisão motivada, quando o adjudicatário comprovar ter 
ocorrido impedimento por motivo de caso fortuito ou força maior. 
 
14.5. Havendo recusa do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo 
estabelecido, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação das propostas, para fazê-lo em igual prazo e 
condições, sem prejuízo do disposto no item 16.3. do presente Edital. 
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14.6. O Caderno de Licitação e a proposta do licitante vencedor integrarão o 
Contrato de Concessão a ser lavrado, independentemente de transcrição. 
 
15. DA CONSTITUIÇÃO DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL 
 
15.1. Será admitida a constituição de subsidiária integral da licitante 
vencedora, sendo vedada qualquer alteração em sua composição antes da 
assinatura do Contrato de Concessão. 
 
16. DAS SANÇÕES 
 
16.1. O não atendimento de convocação para assinatura do Contrato de 
Concessão, no prazo fixado no item 14.1., ensejará ao adjudicatário a aplicação 
das penalidades previstas na lei, a aplicação de multa equivalente a 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) do valor do contrato, a execução da garantia referida no 
item 8.1.2.5., sem prejuízo de sua eventual declaração de inidoneidade. 
 
16.2. Assinado o contrato, a Concessionária estará sujeita às penalidades legais 
e às sanções previstas no Contrato de Concessão. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
17.1. Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser dirigidas à 
Comissão de Licitação, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais, 
e deverão ser protocoladas na Seção de Protocolo, na Rua Adhemar de Barros, 
340, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 16:00 horas, mediante o pagamento 
do preço público devido. 
 
17.1.1. No último dia do prazo legal para a impugnação tratada no item anterior, 
deverá ser observado o horário de encerramento do expediente bancário para 
emissão da guia de recolhimento. 
 
17.1.2. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de 
participar do procedimento licitatório. 
 
17.2. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o presente Edital o interessado que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder o recebimento dos envelopes, o que caracterizará a aceitação de 
todos os seus termos e condições. 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP 
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br 

 
   
 
 

21 
 

17.3. Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no local 
estabelecido para a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 ou pelo telefone ----------, 
até o dia -------, às ---- horas. 
 
17.4. Fica assegurado à Secretaria de ----------- o direito de: 
 
17.4.1. revogar, no todo ou em parte, a qualquer tempo, a presente licitação, 
sempre que forem verificadas razões de interesse público, ou anular o 
procedimento, quando constatadas ilegalidades no seu processamento; 

 
17.4.2. alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de 
propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a 
formulação das propostas; 

 
17.4.3. adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a 
nova data. 
 
17.5. A Comissão de Licitação ou a autoridade superior poderão, em qualquer 
fase da licitação, promover as diligências que considerarem necessárias, para 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 
17.6. Os licitantes são responsáveis integralmente por todos os custos 
referentes à elaboração das propostas, ainda que a licitação venha a ser revogada 
ou anulada. 
 
Porto Feliz, -- de ----- de 2012. 
 
 

CLAUDIO MAFFEI 
PREFEITO 

 
 
 
 

SANDRO MARCELO BELO 
SECRETÁRIO OBRAS PUB. PLANEJ. E HABITAÇÃO 

 
 
 
 

EDNEA AP. GONÇALVES MARTINS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PRESIDENTE 



 PREFEITURA DE PORTO FELIZ  
 SECRETARIA DE GOVERNO 

CONTRATO DE CONCESSÃO 
 
Processo Administrativo n.º -------------- 
Termo de Contrato n.º ------------- 
Licitação:Concorrência n.º 02/2012, tratada no processo administrativo n.º -------- 
Objeto: Execução, sob regime de concessão, dos serviços de limpeza urbana 
 
 
Ao --- dias do mês de ----- de 2012, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE PORTO FELIZ , neste ato representada pela Secretaria de Governo, com sede na 
Rua Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro - Porto Feliz - SP, inscrita no CNPJ sob o 
n.º ---------, por seu titular, Geralmente são os dados do Prefeito ------------, cédula de 
identidade n.º --------, inscrito no CPF/MF sob o n.º ---------, e de outro lado a empresa 
--------, adjudicatária do objeto da Concorrência n.º ------, tratada no processo 
administrativo n.º -------, com sede na -------, neste ato representada por seu ------------, 
tendo em vista a autorização contida às fls. ----- do processo administrativo antes 
mencionado, que tratou do procedimento licitatório respectivo, publicada no Diário 
Oficial do dia ------, resolvem, de comum acordo e pela melhor forma de direito, 
celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSÃO. 
 
CLÁUSULA 1 – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO  
 
  1.1. Regem o presente Contrato as normas constantes da Lei Federal n.º 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas alterações; da Lei Municipal n.º 4.985/2011, 
e, no que couber, as normas da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações; e do Código Civil Brasileiro. 
 
  1.2. Na interpretação das disposições do presente Contrato deverão ser 
levados em conta, além das normas legais dispostas no item anterior, a regulamentação 
incidente sobre os serviços objeto da concessão e os Princípios Gerais de Direito. 
 
  1.3. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, além 
do edital e seus anexos que regeu a licitação correspondente, os seguintes documentos: 
 
  – Proposta Técnica 
   
  – Proposta Comercial da licitante vencedora, compreendendo o Plano de 
Negócios 
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  1.4. Na interpretação das disposições do presente Contrato, caso exista 
divergência entre o disposto no corpo do Contrato e em seus anexos, prevalecerão às 
cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA 2 – DAS DEFINIÇÕES 
 
  2.1. Nos termos do presente Contrato consideram-se: 
 
CONCESSIONÁRIA – é a licitante vencedora da Concorrência n.º -----, signatária do 
presente Contrato para prestação, por sua conta e risco, dos serviços de limpeza urbana 
constantes deste Instrumento. 
 
CONTRATO - é o instrumento jurídico que define o objeto e regula todas as 
condições, direitos e deveres das partes envolvidas, celebrado entre a 
MUNICIPALIDADE DE PORTO FELIZ e a CONCESSIONÁRIA. 
 
EDITAL – documento que estabelece as condições e critérios para a apresentação, 
análise e julgamento das propostas das empresas interessadas na concessão objeto do 
CONTRATO. 
 
LICITAÇÃO – procedimento administrativo na modalidade concorrência, promovido 
pela Municipalidade de Porto Feliz, destinado à seleção de empresa para a delegação 
da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana, sob o regime de concessão. 
 
MUNÍCIPE-USUÁRIO – pessoa física ou jurídica que gerar resíduos ou auferir 
proveito decorrente da prestação dos serviços de limpeza urbana prestados em regime 
público, nos termos do disposto no art. 8.º da Lei Municipal n.º 4.985/2011. 
 
PROPOSTA COMERCIAL : é a proposta das LICITANTES, contendo o Plano de 
Negócios a oferta da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO à 
CONCESSIONÁRIA por força do CONTRATO, os valores que a compõem, o valor 
total projetado do CONTRATO, bem como os demais valores exigidos nos termos do 
Anexo V deste EDITAL.  
 
PROPOSTA TÉCNICA: é o documento exigido das LICITANTES, que demonstrará 
a metodologia a ser empregada na execução dos SERVIÇOS, devendo abordar as 
questões referidas neste EDITAL, especialmente Anexo IV deste EDITAL. 
 
USUÁRIO – a Prefeitura do Município de Porto Feliz, nos termos do artigo 8.º da Lei 
Municipal n.º 4.985/2011. 
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CLÁUSULA 3 – DO OBJETO DA CONCESSÃO 
 
  3.1. – O objeto do presente Contrato é a concessão dos serviços de limpeza 
urbana prestados em regime público, na área geográfica especificada no Edital, neste 
Instrumento e em seus anexos, compreendendo: 

a) Coleta manual e conteinerizada, transporte e destinação final de resíduos 
sólidos domiciliares, comerciais, provenientes da limpeza pública da área 
urbana, bem como resultantes de feiras livres e/ou mercados públicos e da 
varrição manual. 

b) Coleta e transporte de materiais recicláveis. 
c) Coleta e transporte de resíduos oriundos dos Ecopontos. 
d) Varrição manual de vias e logradouros públicos. 
e) Serviços gerais de limpeza urbana. 
f) Implantação de Ecopontos. 
g) Implantação, operação e manutenção de unidade de beneficiamento de resíduos 

da construção civil. 
h) Execução de obras de recuperação e encerramento do aterro municipal, 

compreendendo o monitoramento do aterro após desativação. 
i) Implantação, operação e manutenção de novo aterro sanitário. 

 
  3.2. É indissociável da prestação dos serviços concedidos a obrigação de 
atendimento às metas de universalização, qualidade e modernização previstas em lei, 
neste Contrato e na regulamentação. 
 
CLÁUSULA 4 – DO VALOR DO CONTRATO  
 
  4.1. – O valor do Contrato é de R$ -----------------, correspondente à 
somatória das receitas brutas obtidas pela Concessionária decorrentes de sua 
exploração, tendo sido utilizados, para efeito de cálculo, os valores constantes da 
Proposta vencedora da licitação. 
 
  4.2. – As despesas decorrentes do presente Contrato serão custeadas por 
recursos do Fundo Municipal de Limpeza Urbana – FMLU, criado pela Lei Municipal 
n.º 4.985/2011, destinados a esta finalidade, e correrão à conta de dotação específica a 
ser criada pelo Poder Executivo do Município de Porto Feliz. 
 
  4.2.1. – No presente exercício, as despesas onerarão a dotação orçamentária 
n.º -------, do orçamento vigente, observado o princípio da anualidade, suportadas pela 
Nota de Empenho n.º ----, no valor de R$ ---------. 
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CLÁUSULA 5 – DO PRAZO DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO 
 
  5.1. O prazo do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) meses contados do 
início da execução dos serviços, que dar-se-á a partir das 06:00 horas do dia ------.  
  5.2. A prorrogação do Contrato poderá ser efetuada por igual ou menor 
período e dependerá de: 
 
I – manifestação de interesse do Município de Porto Feliz e da Concessionária; 
II – justificativa expressa do Município de Porto Feliz, indicando os motivos de 
interesse público que motivam a prorrogação; 
III – realização, pelo Município de Porto Feliz, de estudo prévio de viabilidade 
econômico-financeira da prorrogação; 
IV – pagamento, pela Concessionária, de valor correspondente à renovação de outorga, 
em conformidade com o estudo a que se refere o inciso anterior; 
V – fixação de novos condicionamentos, metas de qualidade e universalização, tendo 
em vista as condições vigentes à época. 
 
  5.3. A Concessionária deverá manifestar seu expresso interesse na 
prorrogação com antecedência mínima de 30 (trinta) meses do termo final do Contrato. 
 
  5.3.1.O Município de Porto Feliz deverá publicar os novos condicionamentos 
referidos no inciso V do item 5.2 com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da 
data limite para a manifestação de interesse da Concessionária pela prorrogação do 
Contrato referida nesta Cláusula. 
 
  5.4. A desistência do período de prorrogação sem justa causa, após seu 
deferimento, implicará a cominação de multa no valor de 2,5% (dois vírgula cinco por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das demais medidas e penalidade previstas 
na lei, no Edital e neste Contrato, para o caso de descumprimento das regras da 
concessão. 
 
  5.5. Cumpridas as formalidades previstas no item 5.2., o Município de Porto 
Feliz decidirá a respeito da prorrogação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 
do requerimento. 
 
  5.5.1. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual 
período, mediante justificativa de interesse público. 
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  5.5.2. O transcurso do prazo para a decisão sobre a prorrogação contratual 
sem a manifestação do Município de Porto Feliz corresponderá à negativa do 
requerimento de prorrogação. 
 
CLÁUSULA 6 – DA CONCESSIONÁRIA  
 
  6.1. A Concessionária obriga-se a manter, durante todo o prazo da concessão 
e de sua prorrogação, as condições de qualificação e capacitação exigidas na licitação 
e existentes à época da entrada em vigência do presente Contrato. 
 
  6.1.1. Os profissionais indicados pela Concessionária para fins de 
comprovação da capacitação técnica por ocasião da licitação deverão participar da 
execução dos serviços, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo Município de Porto 
Feliz. 
 
CLÁUSULA 7 – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  
 
  7.1. A transferência do Contrato dependerá, cumulativamente: 
 
 I – da autorização prévia e expressa do Município de Porto Feliz; 
 II – da comprovação, pelos novos controladores, de possuírem as condições 
subjetivas exigidas da Concessionária pelo edital de licitação, bem como do 
compromisso de manter tais condições por todo o prazo que perdurar a vigência da 
concessão. 
 

CLÁUSULA 8 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
 
  8.1. Sem prejuízo das demais disposições constantes deste Contrato e 
daqueles assegurados em lei, constituem direitos da Concessionária: 
 
I - prestar os serviços concedidos, recebendo para isso a contrapartida financeira 
prevista no presente Contrato; 
 
II – ter preservado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do 
disposto na Cláusula 15; 
 
III – solicitar do Município a confidencialidade de informação colhida no exercício da 
atividade de fiscalização, nos casos em que as informações estejam cobertas pelo 
sigilo empresarial ou ficando comprovado que os benefícios trazidos pela divulgação 
não justifiquem o prejuízo a ser suportado pela Concessionária; 
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IV – solicitar a instauração do procedimento de arbitragem nas hipóteses e na forma 
prescrita na Cláusula 21 deste Contrato; 
 
V – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 
 
VI – contratar com terceiros a realização de atividades acessórias, complementares ou 
inerentes ao objeto do Contrato, mantendo-se, entretanto, integralmente responsável 
perante o Poder Concedente e perante terceiros quanto à realização destes serviços; 
 
VII – oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, nos contratos de 
financiamento, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade 
da prestação do serviço. 
 
  8.2. Sem prejuízo de outras obrigações que venham a ser estabelecidas em 
lei, em regulamento, no Contrato ou no edital e em seus respectivos anexos, são 
obrigações da Concessionária: 
 
I – prestar os serviços concedidos, observados os princípios de regularidade, 
eficiência, preservação do meio ambiente, universalidade, transparência, participações 
do munícipe-usuário no controle e fiscalização da execução dos serviços, 
modernidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade das tarifas e 
continuidade dos serviços de limpeza urbana prestados em regime público; 
 
II – realizar obras, fornecer e implantar equipamentos e instalações necessárias à 
execução do objeto do Contrato, bem como à continuidade, modernização, ampliação 
e universalização dos serviços; 
 
III – prover os investimentos necessários, observado o disposto no Edital, no presente 
Contrato e no Plano de Negócios constante da Proposta; 
 
IV – incentivar e privilegiar a reciclagem de materiais coletados e seu 
reaproveitamento econômico, na forma estabelecida na regulamentação, neste 
Contrato e, especialmente, nos Anexos deste Contrato; 
 
V – prestar informações e contas da gestão do serviço ao Município, nos termos 
definidos neste Contrato, bem como prestar todas as informações de natureza técnica, 
operacional, econômico-financeira e contábil e outras que o Município requisitar; 
 
VI – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
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VII – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
 
VIII – submeter-se à fiscalização do Município, permitindo o acesso de seus agentes, 
em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, 
bem como os seus registros contábeis; 
 
IX – prestar os Serviços de Interesse Social, conforme previsto neste Contrato e seus 
Anexos, bem como na Lei e na regulamentação; 
 
X – prestar serviços relevantes para a manutenção da limpeza pública e para a proteção 
da saúde pública e do meio ambiente, na forma deste Contrato; 
 
XI – executar os serviços de forma a não colocar em risco a saúde humana nem causar 
prejuízo ao meio ambiente, higiene e limpeza dos locais públicos; 
 
XII – privilegiar as tecnologias ecologicamente equilibradas, na forma da legislação e 
regulamentação; 
 
XIII – criar mecanismos para a permanente participação dos Munícipes-Usuários no 
planejamento do serviço e responder às suas reclamações em prazo razoável, nos 
termos da regulamentação, observado especialmente o disposto nas especificações 
técnicas deste Contrato; 
 
XIV – manter em perfeitas condições de operação e funcionamento as instalações e 
equipamentos de limpeza urbana sob sua responsabilidade, necessárias à execução do 
serviço; 
 
XV – realizar as ampliações necessárias à execução do objeto do Contrato, sempre que 
determinadas pelo Município e justificadas à luz do interesse público, garantido o 
equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato; 
 
XVI – utilizar, sempre que exigido pela regulamentação, equipamentos certificados; 
 
XVII – arcar com os tributos que a lei a obrigar em função das atividades inerente à 
execução deste Contrato; 
 
XVIII – obter tempestivamente todas as licenças ou autorizações administrativas 
necessárias à execução do objeto deste Contrato, sejam elas de âmbito federal, estadual 
ou municipal, sobretudo as de natureza ambiental, arcando com todos os ônus e 
responsabilidades relativos a tais licenças; 
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XIX – fazer constar expressamente de todos os contratos celebrados com terceiros 
disposição que desonere o Município de quaisquer obrigações e responsabilidade 
assumidas pela Concessionária, seja de maneira subsidiária, solidária ou supletiva; 
 
XX – caso contrate com terceiros a realização de atividade inerente ao objeto da 
concessão ou que seja essencial para a continuidade dos serviços concedidos, fazer 
constar do respectivo contrato disposição assegurando a sub-rogação automática do 
contrato em favor do Poder Concedente, no caso de extinção do Contrato de 
Concessão, com prévia, irretratável e irrevogável anuência do contratado; 
 
XXII – contratar, arcar com os custos e submeter-se a avaliacao, anualmente, na forma 
do disposto no presente Contrato; 
 
XXIII – contratar os seguros previstos neste Contrato; 
 
XXIV – zelar pela integridade dos bens vinculados à execução do serviço, bem como 
segurá-los adequadamente; 
 
XXV – cumprir as normas de higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho, nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho e da legislação aplicável; 
 
  8.3. Durante a vigência deste Contrato, a Concessionária será a única 
responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal, prepostos e 
contratados na prestação dos serviços objeto deste Contrato, bem como pelo uso dos 
equipamentos ou instalações, excluído o Município de quaisquer reclamações e/ou 
indenizações. 
 
  8.4. A Concessionária obriga-se a executar por sua conta e risco as obras de 
construção, ampliação, modernização e manutenção da Infraestrutura, especificadas no 
Anexo III  do presente Contrato, na forma e nos prazos estabelecidos neste Contrato e 
na Proposta. 
 

8.5. A contratação da mão-de-obra necessária, a alocação dos materiais e 
bens, a obtenção de licenças, os prejuízos causados a bens públicos, os danos causados 
aos Munícipes-Usuários e aos funcionários e prepostos do Município, bem como todos 
os ônus advindos da construção, ampliação ou modernização de infra-estrutura de 
limpeza urbana de que trata o presente Contrato serão de exclusiva responsabilidade da 
Concessionária, excetuados eventos de caso fortuito, força maior e demais exceções 
previstas no presente Contrato. 
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8.6. A Concessionária obriga-se, em relação às obras de construção, 
ampliação, modernização ou ampliação da infra-estrutura de limpeza urbana ou às 
obras de qualquer natureza decorrentes da execução do presente Contrato: 

 
I – a executar as obras no prazo previsto no cronograma constante da Proposta, 
compatível com os prazos máximos estipulados no Anexo III; 
 
II – a providenciar a sinalização necessária a garantir a segurança durante a execução 
das obras; 
 
III – a atender às normas de segurança e às demais normas, regulamentos e boas 
práticas exigidas para a natureza e a complexidade da obra; 
 
IV – a causar o mínimo de transtorno com a realização da obra, tanto ao tráfego quanto 
à vizinhança e a terceiros, obedecendo as leis relativas aos direitos da vizinhança, aos 
limites de ruídos e poluição sonora e às posturas municipais relativas à construção 
civil ou quaisquer outras incidentes sobre a atividade; 
 
V – a prover por sua conta e risco o investimento necessário à realização de tais obras. 
 

8.7. A Concessionária fica obrigada a apresentar ao Município os projetos 
executivos para a construção das obras de ampliação, reforma, modernização ou 
construção de infra-estrutura de limpeza urbana nos prazos máximos previstos em sua 
Proposta, compatível com os estabelecidos nos Anexos II e III . 
 

8.7.1. O Município registrará ou sugerirá alterações do projeto executivo no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados de sua entrega pela Concessionária. 

 
8.7.2. O eventual registro dos projetos pelo Município não implicará 

qualquer assunção de responsabilidade nem eximirá a Concessionária da obrigação de 
responder integralmente perante o Município ou perante terceiros pelos estudos e 
projetos relativos às obras e por todas as suas conseqüências, inclusive por danos 
decorrentes de deficiência ou omissão em tais projetos. 
 

8.7.3. Nesse sentido, a Concessionária garante a qualidade dos projetos que 
apresentar, bem como da execução e manutenção das obras deinfra-estrutura, 
responsabilizando-se por sua durabilidade, funcionalidade, operacionalidade e não-
lesividade ao meio-ambiente ou à saúde pública, durante todo o prazo da concessão. 

 



 PREFEITURA DE PORTO FELIZ  
 SECRETARIA DE GOVERNO 

8.7.4. Os custos decorrentes da alteração dos projetos e da execução das 
modificações e restaurações da obra serão integralmente assumidos pela 
Concessionária. 

 
8.7.5. Aprovado o projeto executivo pelo Município e licenciada a obra pelos 

órgãos competentes, a Concessionária poderá dar início à execução da obra. 
 
8.8. Os prazos constantes do cronograma de execução constante da Proposta 

(Anexo III ), para a implantação da infraestrutura, serão contados a partir da data da 
aprovação do projeto executivo pelo Município, ou, se for o caso, do licenciamento 
pelos órgãos competentes. 

 
8.9. O descumprimento pela Concessionária das obrigações estabelecidas 

neste Contrato ensejará a aplicação das sanções previstas e, conforme o caso e a 
gravidade, a intervenção pelo Município ou a caducidade da concessão, nos termos do 
dispostoneste Contrato. 

 
CLÁUSULA 9 – DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO MUNI CÍPIO 
DE PORTO FELIZ-SP 
 

9.1. Sem prejuízo de suas prerrogativas legais e das demais disposições deste 
Contrato, incumbeao Município: 

 
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, visando ao atendimento das 
normas, especificações e instruções nele estabelecidas; 
 
II – proceder às vistorias para verificação da adequação das instalações e 
equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, 
reconstruções ou substituições, às expensas da Concessionária. 
 
III – regulamentar permanentemente a execução das atividades objeto do Contrato; 
 
IV – aplicar as penalidades previstas neste Contrato e na regulamentação do serviço; 
 
V – adotar todas as medidas concretas relativas à intervenção, na forma deste Contrato 
e da Lei; 
 
VI – declarar extinto o Contrato nos casos previstos neste instrumento. 
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VII – declarar, caso necessário, a utilidade pública de bens particulares para 
desapropriação ou servidão administrativa, visando à adequada execução deste 
Contrato; 
 
VIII – receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos Munícipes-Usuários, 
cientificando-os das providências tomadas com vista à repressão de violação a seus 
direitos; 
 
IX – zelar pelo atendimento das metas de universalização previstas neste Contrato, na 
lei e na regulamentação; 
 
X – avaliar relatórios, auditorias, pesquisas de opinião e emitir parecer, sempre que 
solicitado. 
 
CLÁUSULA 10 – DOS DIREITOS E DEVERES DOS MUNÍCIPES-USUÁRIOS 
 

10.1. Respeitadas as regras e parâmetros constantes deste Contrato, na forma 
do art. 5º da Lei Municipal nº 4.985/2011, os Munícipes-Usuários têm direito, 
especialmente: 
 
I - a uma cidade limpa; 
 
II – à fruição permanente dos serviços de limpeza urbana prestados em regime público, 
com padrões de qualidade, continuidade e regularidade adequados à sua natureza; 
 
III – de não ser discriminados quanto às condições de acesso e prestação dos serviços 
de limpeza urbana, respeitada a disciplina geral de prestação dos serviços; 
 
IV – de resposta, em prazo razoável, às suas reclamações dirigidas à Concessionária, 
ou à Prefeitura do Município de Porto Feliz; 
 
V – de representar contra a Concessionária à Prefeitura Municipal e aos organismos 
oficiais de defesa do consumidor; 
 
VI – à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços e sobre seu 
custeio; 
 
VII – ao acesso às políticas públicas de minimização dos resíduos, de coleta seletiva e 
de reaproveitamento econômico dos resíduos sólidos. 
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10.2. Respeitadas as regras e parâmetros constantes deste Contrato, na forma 
do art. 6º da Lei Municipal n.º 4.985/2011, os Munícipes-Usuários têm, especialmente, 
o dever de: 

 
I – acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma da lei e da 
regulamentação; 
 
II – respeitar as condições e horários de prestação dos serviços estabelecidos na 
regulamentação; 
 
III – responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de animais 
mortos de sua propriedade, na forma da lei e da regulamentação; 
 
IV – obedecer às regras relativas à destinação final dos resíduos sólidos, na forma da 
lei e da regulamentação; 
 
V – zelar pela preservação dos bens públicos relativos aos serviços de limpeza urbana 
e aqueles voltados para o público em geral; 
 
VI– comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos da 
Concessionária; 
 
VII – contribuir ativamente para a minimização dos resíduos, por meio da 
racionalização dos resíduos gerados, bem como à sua reutilização, reciclagem ou 
recuperação. 

 
10.3. Os conflitos entre Concessionária e Munícipes-Usuários serão 

resolvidos pelo Município, nos termos dispostos no presente Contrato e na 
regulamentação. 

 
CLÁUSULA 11 – DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃ O DO 
CONTRATO 
 

11.1. A Concessionária explorará o objeto da concessão por sua conta e risco, 
sendo remunerada por tarifa a ser paga pelo Usuário, na forma Edital, e pelas demais 
fontes de receitas, conforme disposto neste Contrato. 

 
11.1.2. O pagamento da tarifa prevista no item 11.1. será efetuado 

mensalmente, por crédito em conta corrente, na agência bancária indicada pela 
Concessionária ou, excepcionalmente, no setor próprio da Prefeitura Municipal, no 
prazo de 30 dias, contados de conclusão dos serviços correspondentes ao mês. 
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11.2. A Concessionária deverá observar as condições técnicas de prestação 
dos serviços constantes do Anexo II deste Contrato. 

 
11.3. A Concessionária terá direito à exclusividade na prestação dos serviços 

objeto do presente Contrato, observando o disposto neste Contrato, na lei e na 
regulamentação. 

 
11.3.1. A exclusividade referida na presente Cláusula corresponde: 
 

I – à impossibilidade do Poder Público de contratar com outros particulares a execução 
dos mesmos serviços previstos no presente Contrato; 
 
II – à impossibilidade de outorga para exploração dos mesmos serviços, em regime 
público, para outros particulares; 
 

11.4. A Concessionária deverá manter e conservar todos os bens, 
equipamentos e instalações relacionados ao objeto deste Contrato em perfeitas 
condições, reparando suas unidades e promovendo, nos momentos oportunos, as 
substituições demandadas em função do desgaste ou de superação tecnológica. 

 
11.5. O Município poderá determinar a expansão e modernização dos 

serviços objeto do presente Contrato e a extensão de seus limites geográficos, 
respeitado o direito da Concessionária de não ser obrigada a suportar custos adicionais 
não recuperáveis com todas as receitas decorrentes da execução do Contrato. 

 
11.6. A alteração nas condições de prestação dos serviços somente poderá 

ocorrer por determinação do Município ou mediante sua prévia e expressa aprovação. 
 
11.6.1. As demandas de alterações nas condições de prestação dos serviços 

da Concessionária deverão ser requeridas ao Município, mediante requerimento 
escrito, do qual deverá constar, no mínimo, a descrição da alteração pretendida, os 
motivos de tal alteração, o impacto de tal alteração na prestação regular dos serviços e 
seu impacto econômico, na forma da regulamentação. 

 
11.6.2. A demanda referida no item anterior será analisada segundo 

procedimento a ser estabelecido na regulamentação, devendo o Município pronunciar-
se no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento do 
requerimento. 

 
11.7. A modernização dos serviços será buscada através da constante 

introdução de equipamentos, processos e meios aptos a prestar ao Munícipe-Usuário 
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um serviço compatível com a atualidade, em face das tecnologias disponíveis no 
mercado. 

 
11.8. O Município poderá determinar à Concessionária a prestação de 

serviços de interesse geral ou social relacionados com a sua atividade, a qual receberá 
por isso remuneração que deverá ser suficiente, no mínimo, para cobrir os custos 
incrementais de longo prazo da prestação dos serviços, conforme critérios definidos na 
regulamentação. 
 

11.9. O Município poderá determinar à Concessionária, por meio de decisão 
justificada, a prestação de serviços que, embora integrem o núcleo dos serviços de 
limpeza urbana prestados em regime privado, sejam relevantes para a manutenção da 
limpeza pública e para a proteção da saúde pública e do meio ambiente. 

 
11.9.1. Os serviços referidos nesta Cláusula serão remunerados por valor 

justo e razoável, de acordo com o estabelecido na regulamentação e constituirão 
receita complementar da Concessionária. 

 
11.10. Além dos serviços previstos nos itens 11.8 e 11.9, o Município poderá 

ainda autorizar a Concessionária a prestar outras atividades relacionadas ao objeto da 
concessão, desde que estas não prejudiquem a qualidade e a continuidade dos serviços 
objeto da concessão, podendo obter receitas acessórias, sendo que os resultados serão 
considerados na equação econômico-financeira da concessão, com vistas a promover a 
modicidade das tarifas. 

 
11.11. Sem prejuízo das responsabilidades estabelecidas neste Contrato, a 

Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como à 
implementação de projetos associados. 

 
11.11.1. Os contratos a que se refere o item anterior reger-se-ão pelo direito 

privado e pelas disposições trabalhistas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros contratados pela Concessionária e o Poder Concedente. 

 
11.11.2. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o 

cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. 
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CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS INDICADORES DA ADEQUAÇÃ O DAS 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA 
 

12.1 – Para efeitos deste Contrato, adequada é a atividade que satisfaz as 
condições de regularidade, eficiência, universalidade, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia, modicidade das tarifas e continuidade dos serviços. 
 

12.2. A regularidade é caracterizada pela execução continuada dos serviços 
com estrita observância do disposto no presente Contrato e seus Anexos, na Lei e na 
regulamentação que for editada pelo Município. 
 

12.3. A eficiência é caracterizada pela consecução e preservação dos 
cronogramas e parâmetros constantes do Edital de Licitação, da Proposta da 
Concessionária e do presente Contrato. 

 
12.4. A segurança é caracterizada pela execução diligente do objeto do 

Contrato, de forma a garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública, bem 
como a incolumidade dos empregados envolvidos na prestação dos serviços e dos 
Munícipes-Usuários. 

 
12.5. A atualidade é caracterizada pela modernidade da administração, dos 

equipamentos, das instalações e das técnicas de prestação de serviços, com a absorção 
dos avanços tecnológicos advindos ao longo do prazo da concessão que, 
definitivamente, tragam benefícios para os Munícipes-Usuários. 

 
12.6. A generalidade é caracterizada pelo oferecimento dos serviços de 

limpeza urbana a todo e qualquer Munícipe-Usuário que dele necessite, observadas as 
metas de universalização previstas para o setor. 

 
12.7. A cortesia é caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de 

todos os Munícipes-Usuários, bem como pela observância das obrigações de informar 
e atender pronta e polidamente a todos que solicitem informações ou providências da 
Concessionária. 

 
12.8. O princípio da modicidade das tarifas é caracterizado pelo 

compartilhamento com os Munícipes-Usuários de todos os impactos incidentes no 
custo da prestação dos serviços, decorrentes de avanços tecnológicos, ganhos de 
produtividade ou alteração nos quantitativos dos resíduos sólidos gerados no 
Município, bem como da exploração de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados pela Concessionária. 
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12.9. A continuidade será caracterizada pela não interrupção da execução do 
Contrato, permitindo ao Munícipe-Usuário sua fruição de forma ininterrupta, sem 
paralisações injustificadas e em condições adequadas de uso, qualidade, segurança e 
regularidade. 

 
12.10. Não será considerada violação da continuidade a interrupção 

decorrente de situações emergenciais, desastres naturais, insurreições civis, guerras, 
entre outros fatores que extravasem a capacidade de prevenção da Concessionária. 

 
12.11. A Concessionária não poderá, em hipótese alguma, interromper a 

prestação do serviço alegando o inadimplemento de qualquer obrigação por parte do 
Município ou do Usuário, não sendo invocável pela Concessionária a exceção por 
inadimplemento contratual. 

 
12.12. A Concessionária estará ainda sujeita ao dever de universalização, 

devendo atender às metas estabelecidas neste Contrato, na lei e na regulamentação. 
 
12.13. Os deveres de universalização são aqueles que objetivam permitir o 

acesso e fruição dos serviços de limpeza urbana a qualquer pessoa, independentemente 
da localização de seu domicílio ou da sua condição pessoal, social ou econômica. 

 
12.14. Caberá à Concessionária contratar e arcar integralmente com os custos 

de avaliação anual do grau de satisfação dos Munícipes-Usuários com o serviço ora 
concedido, que abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos, na forma da 
regulamentação: 

 
I – atendimento ao Munícipe-Usuário, especialmente no que tange à facilidade de 
acesso, presteza, cordialidade, rapidez e eficácia na resposta a solicitações e 
reclamações; 

 
II – qualidade técnica do serviço prestado; 
 
III – principais motivos de insatisfação e de reclamações dos usuários; 
 
IV – avaliação quantitativa e qualitativa do serviço prestado; e  
 
V – adequação dos serviços oferecidos às necessidades dos Munícipes-Usuários. 
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CLÁUSULA 13 – DO REGIME DE FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. O Município de Porto Feliz exercerá a fiscalização da execução do 
Contrato, podendo contratar terceiros para o apoio à sua ação fiscalizadora, a fim de 
assegurar o cumprimento das metas e dos compromissos nele contidos. 

 
13.2. A fiscalização compreenderá a inspeção e a vigilância das atividades, 

equipamentos, instalações da Concessionária e materiais utilizados na implantação da 
obra pública e na prestação dos serviços públicos, implicando amplo acesso a todos os 
dados e informações pertinentes. 

 
13.3. A Concessionária, por intermédio de representante indicado, poderá 

acompanhar qualquer atividade de fiscalização do Município, desde que não obste ou 
impeça a atuação da fiscalização, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 14 – DO ÔNUS DA CONCESSÃO 
 

14.1. Pela Concessão objeto do presente Contrato, a Concessionária pagará 
ao Município o ônus decorrente da Concessão, que corresponderá a 0,5%(meio por 
cento) da receita bruta auferida pela Concessionária, nos termos desta Cláusula. 

 
14.2. A receita bruta a que se refere o item anterior corresponderá à soma da 

receita principal e das demais receitas da Concessionária, antes da dedução de tributos 
ou encargos sociais de qualquer natureza. 

 
14.2.1. Considera-se receita principal o total obtido pela Concessionária com 

a arrecadação de tarifas do Usuário em virtude da prestação do serviço objeto da 
concessão. 

 
14.2.2. Integram as demais receitas as receitas alternativas, acessórias, 

complementares ou de projetos associados percebidos pela Concessionária, ou 
quaisquer valores arrecadados pela Concessionária em virtude da exploração de 
atividades acessórias ou complementares ao objeto da contratação. 

 
14.3. A forma de pagamento do ônus da Concessão obedecerá ao disposto 

nesta Cláusula. 
 
14.4. O valor indicado no item 14.1. será recolhido aos cofres do Município, 

em conta específica, previamente indicada, da seguinte forma: 
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I – O valor correspondente a 0,5% (meio por cento) da receita principal da 
Concessionária relativa ao primeiro semestre da concessão será depositado na conta 
específica no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente Contrato, 
e o mesmo valor semestral será depositado na mesma conta a cada 6 (seis) meses 
depois da data do primeiro depósito; 
 
II – a diferença entre o valor depositado e o valor previsto no item 14.1 será 
anualmente depositada na referida conta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
apuração da recita anual bruta efetivamente obtida pela Concessionária, e 
necessariamente antes do dia 1º de fevereiro do ano subsequente à apuração, conforme 
o Balanço Anual e a Demonstração de resultados apresentados pela Concessionária. 
 
CLÁUSULA 15 – DA PROTEÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA 
CONCESSIONÁRIA E DO REGIME TARIFÁRIO 
 

15.1. A Concessionária cobrará do Usuário a tarifa global indicada na 
Proposta Vencedora da licitação – Anexo ---. 

 
15.2. O reajuste da tarifa dar-se-á anualmente, ou em período admitido por 

lei, pela variação dos índices específicos para os diversos serviços integrantes da 
concessão, estabelecidos conforme segue: 
 

1. COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E MANEJO DE RESÍDUOS 0,31 0,09 0,59 1,00

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA 0,81 0,04 0,15 1,00

Onde:

MDO Índice de Reajuste da Convenção Coletiva

DIESEL Variação do Valor do Diesel conforme ANP

DEMAIS Variação do IGPM

EQUAÇÃO PARAMÉTRICA DA CONTRAPRESTAÇÃO DA CONCESSÃO

ITEM GRUPO DE SERVIÇOS TOTAL

A x MDO + B x Diesel + C x IGPM

MDO (A) COMB (B)
DEMAIS 

INSUMOS (C)

EQUAÇÃO PARAMÉTRICA

 
 
 
15.2.1. O primeiro reajuste será aplicado 1 (um) ano após a celebração do 

presente Contrato, considerando-se a data-base dos preços do dia da apresentação da 
Proposta da Concessionária à licitação. 
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15.3. Constitui pressuposto básico do presente Contrato a preservação da 
justa equivalência entre a prestação e a remuneração. 

 
15.4.É vedado às partes o enriquecimento imotivado às custas de outra parte 

ou de terceiros e, especificamente, o enriquecimento imotivado da Concessionária 
decorrente da apropriação de ganhos econômicos não advindos diretamente da sua 
eficiência empresarial, em especial quando decorrente da edição de novas regras sobre 
os serviços concedidos. 

 
15.5. Não importará revisão de tarifas ou qualquer outro mecanismo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato: 
 

I – o prejuízo ou a redução de ganhos da Concessionária decorrentes da livre 
exploração da concessão e dos riscos normais à atividade empresarial; 
 
II – o prejuízo ou a redução de ganhos da Concessionária decorrentes de sua 
negligência, inépcia ou omissão na exploração do objeto da concessão, bem como da 
gestão ineficiente dos seus negócios, inclusive aquela caracterizada pelo pagamento de 
custos operacionais e administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados no 
mercado; 
 
III – a oscilação ordinária dos custos das obrigações assumidas pela Concessionária, 
ou a sua discrepância em relação aos custos previstos no Plano de Negócios que 
integra sua Proposta Comercial – Anexo V, constituindo os dois casos risco exclusivo 
da Concessionária; 
 
IV – a variação quantitativa da geração de resíduos dentro dos limites fixados nesta 
Cláusula, assumindo a Concessionária o risco por tal variação. 
 

15.6. A variação quantitativa de resíduos sólidos gerados (VAR) será 
apurada por meio da comparação entre a massa de resíduos sólidos efetivamente 
gerados no Município no ano considerado (Mn) e a massa de resíduos sólidos gerados 
no ano base (Mo), de acordo com a seguinte fórmula:  

 
VAR = __ Mn____ 
                  Mo 
 

15.6.1. A variação quantitativa de resíduos sólidos gerados (VAR) dentro do 
limite de 0,1 (zero vírgula um), ou 10% (dez por cento), ou para mais ou para menos, 
não implicará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, seja 
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por meio da revisão de tarifas, seja pela extensão do prazo da concessão ou qualquer 
outro mecanismo. 

 
15.6.2.A variação quantitativa de resíduos sólidos gerados (VAR) para além 

ou para aquém do limite de 0,1 (zero vírgula um), ou 10% (dez por cento) implicará a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão em favor da 
Concessionária ou do Usuário, seja por meio da revisão de tarifas, seja pela extensão 
do prazo da concessão, ou qualquer outro meio. 

 
15.6.3. A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

pela variação de resíduos sólidos gerados, nos termos deste item 15.6, a massa de 
resíduos sólidos efetivamente gerados no Município no ano da recomposição passará a 
ser a referência base (Mo) para o cálculo de novas recomposições. 

 
15.7. Caberá a revisão das tarifas ou qualquer outro mecanismo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em favor da 
Concessionária ou do Usuário, quando verificada uma das seguintes situações 
específicas: 

 
I – modificação unilateral deste Contrato imposta pelo Município, que importe 
variação expressiva de custos ou de receitas, para mais ou para menos, de modo que a 
elevação ou redução de tarifas seja imposta pela necessidade de evitar o 
enriquecimento imotivado de qualquer das partes; 
 
II – alteração na ordem tributária posterior à assinatura deste Contrato que implique 
alteração dos custos operacionais ou administrativos da Concessionária, aumentando 
ou reduzindo sua lucratividade potencial; 
 
III – ocorrências supervenientes decorrentes de fato da Administração que resultem, 
comprovadamente, em alteração extraordinária, para mais ou para menos, dos custos 
da Concessionária; 
 
IV – alteração legislativa de caráter específico, que tenha impacto direto sobre as 
receitas da Concessionária de modo a afetar a continuidade ou a qualidade da 
exploração da concessão; 
 
V – alteração legislativa que acarrete benefício à Concessionária, inclusive a que 
concede ou suprime isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário 
ou tarifário; 
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VI – defasagem da tarifa estabelecida em relação aos preços praticados no mercado, 
consideradas as especificidades do Município. 

 
15.7.1. Não será aplicável a hipótese de revisão prevista no inciso II do item 

anterior quando a alteração na ordem tributária implicar criação, supressão, elevação 
ou redução em impostos incidentes sobre a renda ou o lucro da Concessionária, como 
o Imposto sobre a Renda, que não impliquem oneração administrativa ou operacional. 

 
15.8. Se circunstâncias de força maior ou calamidades afetarem de forma 

significativa a exploração da concessão, realizar-se-á uma divisão dos novos encargos 
entre o Município e a Concessionária. 

 
15.9. A Concessionária não terá direito adquirido à estrutura ou conteúdo 

regulamentar vigente no momento de assinatura do Contrato, não podendo invocar 
alteração na regulamentação dos serviços para demandar a recomposição da equação 
econômico-financeira que rege este Contrato, a não ser que comprove que a alteração 
gerou relevante impacto em sua equação econômico-financeira. 

 
15.10. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 

efetuada nos termos desta Cláusula será, relativamente ao fato que lhe deu causa, 
única, completa e final para todo o prazo da concessão. 

 
15.11. O procedimento de revisão de tarifas poderá ser iniciado por 

requerimento da Concessionária ou por determinação do Município. 
 
15.12. Quando o procedimento de revisão das tarifas for iniciado pela 

Concessionária deverão ser obedecidos os seguintes requisitos: 
 

I – ser acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que demonstre a defasagem 
da tarifa praticada com os preços de mercado; 
 
II – ser acompanhada de todos os documentos necessários à demonstração do 
cabimento do pleito; 
 
III – conter indicação da pretensão à revisão tarifária, informando os impactos e as 
eventuais alternativas de balanceamento das tarifas; 
 
IV – todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido 
correrão por conta da Concessionária; 
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15.13. O procedimento de revisão das tarifas iniciado pelo Município deverá 
ser objeto de comunicação à Concessionária, consignando prazo de 30 (trinta) dias 
para sua manifestação, acompanhada de cópia dos laudos e estudos realizados para 
caracterizar a situação ensejadora da revisão. 

 
15.14. Independentemente dos procedimentos de revisão das tarifas iniciados 

pelas partes do presente Contrato, ao Município procederá a uma revisão ordinária das 
tarifas praticadas e de sua fidelidade à equação econômico-financeira inicial do 
Contrato a cada 5 (cinco) anos da concessão, durante a qual a Concessionária e o 
Município poderão evocar todos os eventos que considerarem determinantes de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 
15.15. As partes poderão optar pela contratação de entidade especializada 

para a apuração de eventual desequilíbrio econômico-financeiro e para sua 
mensuração, repartindo os custos de tal atividade. 

 
15.16. Em caso de discordância quanto à necessidade ou não de 

recomposição ou quanto ao seu montante, as partes poderão recorrer ao procedimento 
de arbitragem, conforme previsto na Cláusula 21. 

 
15.17. Efetuada a revisão ordinária, não poderão mais ser suscitados eventos 

ocorridos naquele interregno temporal para a solicitação de revisão extraordinária de 
tarifas. 

 
CLAÚSULA 16 – DAS RECEITAS ALTERNATIVAS, COMPLEMENT ARES, 
ACESSÓRIAS E DE PROJETOS ASSOCIADOS 
 

16.1 – Além da tarifa a ser paga pelo Usuário, a Concessionária poderá ainda 
ser remunerada por receitas alternativas, complementares, acessórias e de projetos 
associados, entre as quais: 

 
I – rendimentos decorrentes de aplicações financeiras; 
 
II – indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a 
Concessionária e terceiros; 
 
III – a utilização econômica dos resíduos coletados; 
 
IV – a exploração econômica de gás bioquímico do aterro sanitário sob sua 
responsabilidade, observado o disposto neste Contrato. 
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V – as receitas decorrentes da eventual prestação, pela Concessionária, de serviços de 
interesse geral ou social, na forma estabelecida pela lei, pela regulamentação e por este 
Contrato; 
 
VI – as receitas decorrentes da eventual prestação, pela Concessionária, de serviços 
prestados em regime privado, conforme definidos no item 11.9. deste Contrato, na 
forma estabelecida pela lei, pela regulamentação e por este Contrato; 
 
VII – as receitas decorrentes da eventual prestação, pela Concessionária, de outros 
serviços relacionados com o objeto da Concessão, na forma estabelecida pela lei, pela 
regulamentação e por este Contrato. 
 

16.2. A realização de atividades remuneradas pelas fontes de receitas 
previstas nesta Cláusula pela Concessionária dependerá de prévia e expressa 
autorização do Município, excetuadas as hipóteses já previstas e autorizadas no 
presente Contrato. 

 
16.3. A concessionária assumirá integralmente o risco das projeções das 

receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, não 
podendo evocar a frustração da expectativa exprimida em seu Plano de Negócios como 
motivo para a demanda de revisão de tarifas ou de qualquer outro meio de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 
16.4. As fontes de receitas previstas nesta Cláusula poderão ter preço 

previamente fixado pelo Município, observados os parâmetros de mercado e o direito à 
justa remuneração. 

 
16.4.1. Nos casos em que a atividade não for compulsória para a 

Concessionária, o Município terá garantida a prerrogativa de estabelecer na 
regulamentação o valor a ser cobrado por sua realização. 

 
16.4.2. Nos casos em que a atividade for compulsória para a Concessionária, 

por determinação do Município, os preços fixados pelo Município poderão ser 
contestados pela Concessionária, por meio de recurso administrativo, ou ainda por 
solicitação de procedimento de arbitragem, conforme o previsto na Cláusula 21 deste 
Contrato. 

 
16.4.3. Não tendo sido fixado preço pelo Município, a Concessionária poderá 

acordar livremente os preços unitários das atividades; 
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16.4.4. Nos casos de livre precificação da contrapartida dos serviços 
prestados pela Concessionária, o Município manterá a prerrogativa de monitorar tais 
preços, com vistas à preservação dos serviços prestados em regime público, à defesa 
da concorrência nos serviços prestados em regime privado e à proteção dos interesses 
dos Munícipes-Usuários. 

 
16.5. Todas as receitas de que trata esta Cláusula serão contabilizadas para a 

garantia do princípio da modicidade das tarifas e da preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, assegurando-se a plena execução dos princípios 
estabelecidas nesta Cláusula. 

 
CLAUSULA 17 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES 
 

17.1. A Concessionária deverá enviar periodicamente ao Município relatórios 
estatísticos e circunstânciados de todas as atividades relacionada ao objeto do 
Contrato. 

 
17.2. Durante todo o prazo da concessão, a Concessionária obriga-se a: 
 

I – dar conhecimento imediato de qualquer evento que possa vir a prejudicar o pontual 
e tempestivo cumprimento das obrigações emergente deste Contrato ou o bom 
funcionamento do sistema de e limpeza urbana do Município de Porto Feliz; 
 
II – apresentar, até 31 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior; 
 
III – apresentar, com a periodicidade que o Município determinar, relatório sobre os 
impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços concedidos, bem como das 
ações tomadas para a sua eliminação ou minimização; 
 
IV – apresentar relatórios semestrais sobre o atendimento das metas de universalização 
e qualidade, na forma do Contrato, de seus anexos e da regulamentação, bem como 
descrição das condições gerais dos serviços, inclusive sobre incidentes constatados, 
número de denúncias e reclamações recebidas de Munícipes-Usuários, e outros dados 
que o Município considerar relevantes; 
 
V – apresentar Relatório Trimestral e Anual da execução de obras que realizar, em que 
conste o andamento dos trabalhos, o estágio de desenvolvimento da obra, os incidentes 
ocorridos, os materiais utilizados em cada estágio da obra pública e as demais 
informações consideradas pertinentes; 
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VI – apresentar Relatório Final Consolidado da realização das obras, tanto ao final da 
implantação quanto da entrada da operação; 
 
VII – manter atualizados os seus dados administrativos e societários junto ao 
Município, comunicando-a com a maior rapidez de quaisquer alterações que tais dados 
venham a sofrer. 
 
VIII – publicar anualmente, independente do regime jurídico a que esteja sujeita, 
balanço e demonstrações financeiras levantadas ao final de cada exercício social, 
observadas as disposições da legislação vigente e da regulamentação editadapelo 
Município; 
 
IX – apresentar os relatórios técnicos referidos no Anexo II e IV do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 18 – DO PLANO DE SEGUROS 
 

18.1. Durante todo o prazo de vigência do Contrato, a Concessionária deverá 
manter com Companhia Seguradora, as seguintes apólices de seguros necessárias para 
garantir a efetiva e abrangente cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de 
todas as atividades contempladas no presente Contrato: 
 
I – seguro de responsabilidade civil que compreenda todos e quaisquer acidentes de 
prepostos ou empregados da Concessionária e de terceiros, cobrindo qualquer prejuízo 
que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execução das obras de que trata o 
presente Contrato ou das Infraestruturas nele mencionadas. 
 

18.2. A Concessionária deverá fazer constar das apólices de seguro a 
obrigação da Seguradora informar, por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias, à própria Concessionária e ao Município, quaisquer fatos que possam implicar o 
cancelamento total ou parcial das apólices contratadas, redução de coberturas, aumento 
de franquias ou redução dos valores segurados. 

 
18.3. As apólices emitidas em atendimento ao acima estabelecido não 

poderão conter obrigações, restrições ou disposições que colidam com as disposições 
do presente Contrato. 

 
18.4. No caso de descumprimento, pela Concessionária, da obrigação de 

manter em plena vigência as apólices de seguro previstas, o Município, 
independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da 
presente concessão, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios 
respectivos, correndo os custos por conta da Concessionária. 
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18.5. Anualmente, até o final do mês de Janeiro, a Concessionária deverá 

apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prêmios 
vencidos no ano precedente encontram-se quitados e que as apólices contratadas estão 
em plena vigência ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhados os 
termos das novas apólices. 

 
18.6. Caso o seguro contratado vença no correr do ano, a Concessionária 

deverá apresentar ainda, com antecedência de 30 (trinta) dias da data do vencimento 
do seguro, certificado da seguradora comprovando a renovação do seguro e os termos 
das novas apólices. 

 
CLÁUSULA 19 – DAS SANÇÕES 
 

19.1. As ações e omissões da Concessionária, que importem em violação ao 
estabelecido na lei, na regulamentação ou ainda no presente Contrato, sujeitarão a 
Concessionária, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, às seguintes 
sanções aplicáveis pelo Município: 

 
I – advertência; 
II – multa; 
III – caducidade; 
IV – suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
V – declaração de inidoneidade. 
 

19.2. Na aplicação das sanções, o Município observará as seguintes 
circunstâncias, com vistas à sua proporcionalidade: 

 
I – a natureza e a gravidade da infração; 
 
II – os danos dela resultantes ao Sistema Municipal de Limpeza Urbana, à saúde 
pública, ao meio ambiente e aos Munícipes-Usuários; 
 
III – a vantagem auferida pela Concessionária em virtude da infração; 
 
IV – as circunstâncias agravantes e atenuantes; 
 
V – a situação econômica e financeira da Concessionária, em especial a sua 
capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio; 
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VI – os antecedentes da Concessionária, inclusive eventuais reincidências. 
 

19.3. A gradação das penas observará as seguintes escalas: 
 

I – a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou 
escusáveis da Concessionária e da qual ela não se beneficie; 
 
II – a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de conduta 
inescusável, mas que não traga para a Concessionária qualquer benefício ou proveito, 
nem afete número significativo de Munícipes-Usuários; 
 
III – a infração será considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo 
máximo previsto, quando o Município constatar presente um dos seguintes fatores: 

 
a) ter a Concessionária agido de má-fé; 
b) da infração decorrer benefício direto ou indireto para a Concessionária; 
c) a Concessionária for reincidente na infração. 
d) o número de Munícipes-Usuários atingido for significativo para a respectiva 
localidade; 
 
IV – a infração será considerada gravíssima, podendo ser aplicada a penalidade 
máxima prevista, acrescida de 1/3 ou 2/3, quando o Município constatar, diante das 
circunstâncias do serviço e do ato praticado pela Concessionária, que seu 
comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, 
efetiva ou potencialmente, o meio-ambiente, a saúde pública, os direitos dos 
Munícipes-Usuários, o erário público ou a continuidade e universalização dos serviços. 

 
19.4. A critério do Município, nas infrações classificadas como leves, quando 

da sua primeira ocorrência, a pena de multa poderá ser substituída por pena de 
advertência da Concessionária, que será comunicada formalmente da sanção. 

 
19.5. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros para tais 

sanções estabelecidas na regulamentação, a Concessionária se sujeitará às seguintes 
sanções pecuniárias: 

 
I – por violação das disposições do presente Contrato que importe em não atendimento 
das metas de universalização; multa de R$ 20.000,00 até R$ 100.000,00; 
 
II – por violação das disposições constantes deste Contrato que importe em não 
cumprimento das metas e parâmetros de qualidade na prestação dos serviços; multa de 
R$ 2.000,00 até R$ 10.000,00; 
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III – por outro ato ou omissão não enquadrados nos incisos anteriores que importe em 
violação aos direitos dos Munícipes-Usuários definidos neste Contrato ou acarrete-lhe 
prejuízo; multa de R$ 500,00 até R$ 2.000,00; 
 
IV – por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, a saúde pública ou ao 
erário público; multa de R$ 1.000,00 até R$ 50.000,00; 
 
V – por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou dificuldade ao exercício da 
atividade fiscal do Município prevista neste Contrato; multa de R$ 500,00 até R$ 
2.000,00. 
 
VI – por ato, omissão ou negligência que coloque em risco a segurança das 
instalações; multa de R$ 500,00 até R$ 10.000,00; 
 
VII – por ato, omissão ou negligência que acarrete dano ou ponha em risco bens ou 
equipamentos vinculados à concessão; R$ 500,00 até R$ 10.000,00; 
 
VIII – por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho; 
R$ 500,00 até R$ 10.000,00; e  
 
X – por descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato, exceto as 
indicadas nos incisos anteriores, cujas sanções já estão neles estabelecidas; R$ 500,00 
até R$ 5.000,00. 
 

19.6. O não recolhimento de qualquer multa fixada nos termos do disposto na 
presente Cláusula no prazo fixado pelo Município caracterizará falta grave, e poderá 
ensejar a intervenção na Concessionária nos termos do disposto na Cláusula 20, além 
de implicar a incidência de correção monetária e juros de 0,001% por dia de atraso, até 
o limite máximo admitido em lei. 

 
19.7. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da 

caracterização das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no 
presente Contrato. 

 
19.7.1. As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro 

pagamento a que tiver direito a Concessionária, respondendo igualmente, por elas, a 
garantia referida na Cláusula 27 deste Contrato. 

 
19.8. O valor das multas previstas neste Contrato será reajustado, 

anualmente, mediante a aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
vencendo o primeiro reajuste após um ano da assinatura do presente Contrato. 

 
19.9. Verificada a má-fé, os administradores ou controladores da 

Concessionária serão igualmente punidos com a sanção de multa, observados os 
critérios estabelecidos no item 19.2. 

 
19.10. A caducidade importará na extinção da concessão, conforme o 

disposto na lei e na Cláusula 22 do presente Contrato. 
 
19.11. As penalidades de suspensão temporária do direito de participação em 

licitações e impedimento de contratar com a Administração, bem como a declaração 
de inidoneidade, serão aplicadas à Concessionária por não cumprimento grave das 
obrigações constantes do Contrato de concessão ou pela prática de atos ilícitos, na 
forma da lei, cabendo a decisão da penalidade mais adequada ao Município. 

 
19.12. A penalidade de declaração de inidoneidade será imposta pelo Chefe 

do Poder Executivo do Município de Porto Feliz, autoridade competente para sua 
aplicação. 

 
19.13. A declaração de inidoneidade vigorará enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 
Concessionária perante o Município, o que ocorrerá sempre que a apenada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção de 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração. 

 
19.14. A prática de qualquer infração à lei, à regulamentação ou a este 

Contrato não poderá ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária, devendo 
oMunicípio promover a devolução, pela Concessionária, ou a neutralização de toda e 
qualquer vantagem obtida com a perpetuação da infração. 

 
19.15. Toda acusação será circunstanciada, permanecendo em sigilo até a sua 

completa apuração. 
 
19.16. Nenhuma sanção prevista nesta Cláusula ou nas demais disposições 

do Contrato será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa da 
Concessionária, assegurando-se: 

 
I – o direito a expor suas razões quanto à pretensão do Município de aplicar-lhe 
sanção; 
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II – o direito de obter decisão motivada do Município quanto às razões de manutenção 
ou reforma da pretensão do Município de aplicar a sanção. 
 

19.17. Independentemente dos direitos e princípios previstos no item 
anterior, poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, que não se confundem com 
o procedimento de intervenção disciplinado na Cláusula 20, nas seguintes situações: 

 
I – risco de descontinuidade da prestação do serviço em regime público; 
 
II – dano grave aos direitos dos Munícipes-Usuários. à saúde pública ou ao meio 
ambiente; e 
 
III – outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente. 

 
19.18. A garantia dos direitos e princípios previstos no item anterior não 

poderá comprometer a celeridade e eficiência do processo administrativo. 
 

CLÁUSULA 20 – DA INTERVENÇÃO 
 

20.1.A Administração Pública poderá determinar a intervenção, por meio de 
decreto, nas seguintes situações: 

 
I – paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção da prestação 
dos serviços fora das hipóteses previstas no presente Contrato e sem a apresentação de 
razões tidas pelo Município como aptas a justificá-la; 
 
II – inadequação, insuficiência ou deficiência grave dos serviços prestados, não 
resolvidas em prazo fixado pelo Município para regularização da situação; 
 
III – desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que coloque 
em risco a continuidade dos serviços 
 
IV – prática reincidente de infrações graves ou gravíssimas; 
 
V – inobservância reiterada de atendimento das metas de qualidade e universalização; 
 
VI – infração à ordem econômica, nos termos da legislação própria; 
 
VII – utilização da infra-estrutura para fins lícitos; 
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VIII – omissão em prestar contas ao Município ou oferecimento de óbice à atividade 
fiscalizatória que pressuponham a prática de qualquer das ocorrências previstas nos 
incisos anteriores. 
 
IX – em outras hipóteses em que haja risco à continuidade, qualidade e generalidade 
dos serviços ou possam acarretar prejuízo à saúde pública ou ao meio ambiente. 
 

20.2. O Decreto de intervenção indicará: 
 

I – os motivos da intervenção e sua necessidade; 
 
II –o prazo, que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis, 
excepcionalmente, por 60 (sessenta) dias; 
 
III – os objetivos e limites da intervenção; 
 
IV – o nome e qualificação do interventor. 
 

20.3. Decretada a intervenção, o Poder Executivo terá prazo de 30 (trinta) 
dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
20.4.O procedimento a que se refere o item anterior deverá ser concluído no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
20.5. A decretação da intervenção não afetará o curso regular dos negócios 

da Concessionária nem seu normal funcionamento. 
 
20.6. A função de interventor poderá recair sobre agente dos quadros do 

Município, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresa, assumindo a 
Concessionária os custos da remuneração. 

 
20.7. O interventor prestará contas e responderá pessoalmente pelos atos que 

praticar. 
 
20.8. Dos atos do interventor caberá recurso ao Município. 
 
20.9.Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da Concessionária, 

o interventor necessitará de prévia autorização do Município. 
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20.10. Não será decretada a intervenção quando, a juízo do Município, ela 
for considerada inócua, injustamente benéfica à Concessionária ou desnecessária. 

 
CLÁUSULA 21 – DA ARBITRAGEM 

 
21.1. Os eventuais conflitos que possam surgir em matéria da aplicação e 

interpretação das normas do Contrato serão resolvidos em sede administrativa 
peloMunicípio, podendo a Concessionária recorrer ao procedimento de arbitragem 
disposto no presente Capítulo exclusivamente quando inconformada com a decisão do 
Município relativa às seguintes matérias: 

 
I – violação do direito da Concessionária à proteção de sua situação econômica 
conforme prescrito na Cláusula 15; 
 
II – indenizações devidas quando da extinção do presente Contrato, inclusive quanto 
aos bens revertidos. 
 

21.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exime o Município 
e a Concessionária da obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, nem 
permite a interrupção das atividades vinculadas à concessão. 

 
21.3. O processo de Arbitragem terá início mediante comunicação remetida 

por uma parte à outra, requerendo a instalação do Tribunal Arbitral de que trata este 
Capítulo e indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia. 

 
21.4.o Município poderá rejeitar a instalação do Tribunal Arbitral se, 

motivada e justificadamente, demonstrar que a controvérsia não se enquadra no rol de 
matérias acima previsto. 

 
21.5. O Tribunal Arbitral será composto por 5 (cinco) membros, assim 

nomeados: 
 

I – 2 (dois) membros indicados pelo Município dentre especialistas nas áreas afetas à 
matéria controvertida, não pertencentes aos seus quadros nem as empresas que prestem 
serviços ao Município, sendo pelo menos um, que o presidirá, detentor de 
conhecimentos específicos na matéria envolvida; 
 
II – 2 (dois) membros indicados pela Concessionária, dentre especialistas nas áreas 
afetas à matéria controvertida, que não integrem seus quadros ou lhe prestem serviços, 
sendo pelo menos um detentor de conhecimentos específicos na regulamentação 
jurídica dos serviços de limpeza urbana, concessões e dos demais assuntos envolvidos; 
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III – 1 (um) membro, indicado pelos membros referidos nos incisos anteriores. 
 

21.6. O Tribunal Arbitral poderá ser assistido pelos peritos técnicos que 
considere conveniente designar. 

 
21.7. Considera-se constituído o Tribunal na data em que o quinto árbitro 

aceitar a sua indicação e comunicar a ambas as partes a sua aceitação. 
 
21.8. O Tribunal julgará segundo o direito constituído e suas decisões têm 

força cogente, independentemente de homologação judicial. 
 
21.9. Não tendo sido rejeitado pelo Município ou sendo superado tal 

questionamento, será iniciado o Processo, que obedecerá ao seguinte procedimento: 
 

I – as partes terão 10 (dez) dias contados do recebimento da comunicação de que trata 
o item 21.3 para indicar os membros do Tribunal Arbitral, o qual será instalado 
imediatamente após a aceitação de sua indicação pelo quinto dos seus membros; 
 
II – estando inerte uma das partes ou tendo oferecido resistência à instalação do 
Tribunal Arbitral, a outra parte poderá se utilizar da faculdade prevista no art. 7º da Lei 
9.307/96; 
 
III – instalado o Tribunal Arbitral, será aberto prazo sucessivo de 25 (vinte e cinco) 
dias para que as partes apresentem suas razões sobre a matéria controvertida, podendo 
nesta oportunidade apresentar laudos, perícias, pareceres, juntar documentos ou 
informações que entendam relevantes para sustentar sua posição; 
 
IV – apresentados os memoriais, o Tribunal analisará as razões expostas e poderá, por 
requerimento de um de seus membros, determinar a elaboração de laudos, perícias ou 
pareceres, solicitar informações ou documentos para as partes, bem como realizar 
diligências e tomar as providências que entenda necessárias para a perfeita instrução 
da matéria controvertida; 
 
V – durante a coleta dos elementos a que se refere o inciso anterior, serão sempre 
permitidos às partes a manifestação e o contraditório, obedecidos os princípios da 
informalidade, da consensualidade e da celeridade que pautarão o procedimento; 
 
VI – declarada encerrada a instrução, será concedido prazo comum de 15 (quinze) dias 
para que as partes apresentem suas alegações finais; 
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VII – transcorrido o prazo prescrito no inciso anterior, independentemente da 
apresentação das alegações finais, o Tribunal proferirá sua decisão em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias; 
 
VIII – da decisão do Tribunal Arbitral não caberá recurso, exceto pedido de 
reconsideração, cabível apenas na hipótese da decisão ter sido adotada por maioria de 
apenas um voto; 
 
IX – só caberá invalidação do Processo de Arbitragem nas hipóteses prescritas no art. 
32 da Lei 9.307/96. 
 

21.10. As despesas com o Processo de Arbitragem, abrangendo, inclusive, as 
custas de laudos, pareceres e perícias, bem como os honorários dos membros do 
Tribunal Arbitral, serão suportadas pela Concessionária, cabendo o ressarcimento por 
parte do Município apenas quando o Tribunal decidir ter havido resistência 
despropositada deste órgão ao pleito da Concessionária. 

 
CLÁUSULA 22 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 

22.1. Considerar-se-á extinto o presente Contrato nas seguintes hipóteses: 
 

I – término do prazo contratual; 
 
II – encampação; 
 
III – caducidade; 
 
IV – rescisão; 
 
V – anulação; ou  
 
VI – falência ou extinção da Concessionária. 

 
22.2. A extinção da concessão devolve à Administração Municipal os 

direitos e deveres relativos à prestação dos serviços, bem como os bens referidos na 
Cláusula 24. 

 
22.3. Após a extinção do Contrato, o Município procederá aos 

levantamentos, avaliações e liquidações necessários, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, salvo na hipótese de término do prazo contratual, quando estas providências 
deverão ser adotadas pelo Município com antecedência. 
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22.4. Extinto o Contrato antes do seu termo, o Município, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis, poderá: 
 
I – ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado 
na prestação dos serviços da concessão considerado imprescindível à sua continuidade; 
 
II – manter os Contratos firmados pela Concessionária com terceiros pelo prazo e nas 
condições inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes 
do não cumprimento das obrigações assumidas. 
 

22.5. A reversão ao término do prazo contratual será feita sem indenização, 
salvo quando ocorrer a hipótese prevista no item 23.1, inciso I. 

 
22.6. Considera-se encampação a retomada das atividades integrantes da 

concessão pelo Município durante o prazo de concessão, em face de razões de 
interesse público, mediante lei autorizativa específica e precedida de pagamento de 
indenização. 

 
22.7. O presente Contrato poderá ter sua caducidade declarada por ato do 

Chefe do Executivo, respeitado processo administrativo que assegure ampla defesa à 
Concessionária, nas hipóteses de: 

 
I – deficiência reiterada na prestação dos serviços objeto da concessão; 
 
II – descumprimento das obrigações de realização de obras ou melhorias, bem como 
aquisição de bens previstas neste Contrato; 
 
III – descumprimento das metas de universalização e de qualidade dos serviços, 
previstas na lei, na regulamentação e neste Contrato; 
 
IV – transferência da concessão sem prévia anuência do Município; 
 
V – dissolução ou falência da Concessionária; 
 
VI – quando, embora cabível a intervenção, sua decretação for inconveniente, inócua, 
desnecessária ou ainda injustificadamente benéfica à Concessionária; 
 
VII – prática reiterada de faltas graves ou gravíssimas, conforme definidas na 
Cláusula 19 deste Contrato; 
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VIII – nas demais hipóteses previstas no presente Contrato. 
 

22.8. A declaração de caducidade não elidirá a aplicação das penalidades 
cabíveis nos termos deste Contrato pela infrações praticadas pela Concessionária, nem 
prejudicará o direito à indenização, nos termos definidos na Cláusula 23. 
 

22.9. O Contrato de Concessão poderá ser rescindido por iniciativa da 
Concessionária quando, por ação ou omissão do Município, a execução do ajuste se 
tornar excessivamente onerosa. 

 
22.10. A rescisão poderá ser realizada amigável ou judicialmente e não 

implicará a devolução do valor efetivamente pago pela outorga, se for o caso. 
 
22.11. Os serviços prestados pela Concessionária não poderão ser 

interrompidos ou paralisados até final decisão administrativa ou judicial que autorize a 
rescisão. 

 
22.12. A anulação será decretadapelo Município ou pelo Poder Judiciário, em 

caso de irregularidade grave e insanável do Contrato, observado o regime de 
indenização previsto neste Contrato e na Lei nº 8.987/95. 

 
 

CLÁUSULA 23 – DAS INDENIZAÇÕES 
 

23.1. Para fins de cálculo de indenização, devida pelo Município à 
Concessionária, nos casos expressamente previstos no presente Contrato, observar-se-á 
o seguinte: 

 
I – ao término do prazo contratual não caberá indenização; 
 
II – no caso de encampação, a indenização, que será paga previamente ao ato, deverá 
corresponder ao valor dos bens que revertem ao poder concedente, descontada a sua 
depreciação; 
 
III – no caso de caducidade, independentemente da aplicação das penalidades e da 
reparação dos danos decorrentes do inadimplemento, nos termos do Contrato, a 
Concessionária somente poderá postular indenização se comprovadamente ocorrer 
enriquecimento imotivado por parte da Administração Municipal pela reversão de bens 
não integralmente amortizados ou depreciados, descontado o valor dos danos causados 
e das multas cominadas, bem como, quando o caso, das obrigações financeiras não 
satisfeitas; 
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IV – no caso de rescisão amigável ou judicial não caberá indenização, exceto se 
contrariamente for fixado em sentença judicial; 
 
V – no caso de anulação do Contrato, somente quando comprovado que a 
Concessionária não concorreu para a ilegalidade, caberá indenização correspondente 
apenas ao valor efetivo dos bens que revertem para a Administração Municipal, 
calculado na data da decretação da anulação, desde que estes bens ainda não estejam 
integralmente amortizados pela exploração do objeto do Contrato. 

 
23.2. O valor provisório a ser antecipado pelo Município para os casos de 

encampação será calculado na forma prescrita na lei autorizada específica. 
23.3. Quando advier a caducidade por culpa comprovada da Concessionária, 

esta acarretará também: 
 

a) retenção dos créditos decorrentes do Contrato; 
 
b) responsabilização por prejuízos causados ao Município, aos Munícipes-Usuários, ao 
Usuário e a terceiros; 
 
c) aplicação de multas, nos termos do disposto no presente Contrato e na legislação 
vigente; 
 

23.4. Excetuada a hipótese de encampação, a indenização cabível para os 
demais caso de extinção do Contrato será calculada nos termos deste capítulo e 
parcelada pelo número de meses a que ainda seria vigente o Contrato, devendo a 
primeira parcela vencer após um ano da extinção do Contrato. 

 
23.5.O Município poderá transferir para o sucessor da Concessionária na 

exploração da concessão o ônus do pagamento de parcela ou da totalidade das 
indenizações sob sua responsabilidade, referidas na presente Cláusula, permanecendo 
no entanto responsável perante a Concessionária no caso de inadimplemento por parte 
da nova concessionária. 

 
23.6. No que concerne aos bens reversíveis, somente caberá indenização em 

favor da Concessionária caso existam, extinto o Contrato, parcelas de investimentos 
vinculados aos bens ainda não amortizados ou depreciados, cuja aquisição tenha sido 
previamente autorizada pelo Município com o objetivo de garantir a continuidade e a 
atualidade dos serviços concedidos. 
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23.7. Alternativa ou supletivamente à indenização disposta no item anterior, 
o Município poderá admitir a transferência de bens que tenham sido dados em garantia 
do seu próprio financiamento, sub-rogando-se na parcela financiada ainda inadimplida. 

 
 

CLÁUSULA 24 – DOS BENS REVERSÍVEIS 
 

24.1. Os bens imprescindíveis à execução dos serviços de limpeza urbana 
objeto do presente Contrato reverterão em favor do Poder Concedente após a extinção 
da concessão, nos termos estabelecidos neste Contrato. 

 
24.2. Integram a Concessão todos os terrenos, estruturas, construções, 

equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e, de modo geral, todos os demais bens 
vinculados à prestação dos serviços concedidos. 

 
24.3. No prazo máximo de 5 (cinco) anos antes do término da concessão, a 

Administração poderá optar por incluir ou não bens de rápida depreciação no rol de 
bens reversíveis da concessão. 

 
24.4. Os bens excluídos da reversão na forma do item anterior não serão 

computados para a amortização dos investimentos realizados pela Concessionária, o 
que não exime a Concessionária da obrigação de os manter em perfeito funcionamento 
e bom estado de conservação. 

 
24.5. A alienação, oneração ou substituição de bens reversíveis dependerá de 

prévia aprovação do Município e, uma vez aprovadas, serão feitas por conta e risco da 
Concessionária. 

 
24.6. Até 180 (cento e oitenta) dias após o advento da extinção do Contrato 

será procedida uma vistoria dos bens que o integram e lavrado um Termo de 
Devolução e Reversão dos Bens, com indicação detalhada do seu estado de 
conservação. 

 
24.7. A Concessionária obriga-se a entregar os bens reversíveis em perfeitas 

condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do desgaste 
normal resultante do seu uso. 

 
24.8. Os bens reversíveis serão transferidos ao Município livres de quaisquer 

ônus ou encargos. 
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24.9. Extinto o Contrato, o Município procederá à avaliação dos bens 
reversíveis, podendo recusar a reversão de bens que considere prescindíveis ou 
inaproveitáveis para aplicação na exploração da atividade, garantido o direito da 
Concessionária ao contraditório, inclusive através da elaboração e apresentação, às 
suas expensas, de laudos ou estudos demonstradores da necessidade de reversão. 

 
24.12. Caso a Concessionária não concorde com a decisão do Município 

quanto ao disposto no item anterior, admitir-se-á o recurso ao processo de solução de 
divergências prescrito neste Contrato. 

 
 

CLÁUSULA 25 – DAS EXPROPRIAÇÕES E IMPOSIÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
 

25.1. Caberá a Concessionária a implementação das medidas necessárias às 
desapropriações e à instituição de servidões administrativas necessárias à realização 
dos serviços e à garantia de sua continuidade, bem como a assunção dos ônus e 
responsabilidades relativos a esses procedimentos. 

 
25.2. Para dar cumprimento às suas obrigações relacionadas com as 

desapropriações ou instituição de servidões administrativas, a Concessionária deverá: 
 

I – apresentar tempestivamente ao Município todos os elementos e documentos 
necessários para a declaração de utilidade pública do(s) imóvel(is)a ser(em) 
desapropriado(s), nos termos da legislação vigente; 
 
II – conduzir os processos desapropriatórios, responsabilizando-se por todos os custos 
deles decorrentes, entre os quais os ônus da aquisição dos imóveis, o pagamento de 
indenizações ou de quaisquer outras indenizações decorrentes da desapropriação, ônus 
e/ou encargos por eventual uso temporário de bens imóveis ou realocação de bens e 
pessoas, bem como despesas com eventuais custas processuais, honorários 
advocatícios e perícias; 
 
III – proceder, às suas expensas, à demarcação do(s) imóvel(is) destinado(s) à 
execução dos serviços, incluindo o levantamento da respectiva planta cadastral, 
identificando os terrenos que integram a concessão. 
 

25.3. São de responsabilidade do Município as providências necessárias à 
declaração de utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados para a realização 
do objeto da Concessão, inclusive aqueles de uso temporário ou objeto de instituição 
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de servidões e, especificamente, a solicitação de emissão do ato de decretação de 
utilidade pública por parte do Chefe do Executivo. 

 
25.4. As partes, de comum acordo, estabelecerão cronograma de trabalho, 

estabelecendo os prazos para a obtenção da declaração de utilidade pública dos 
imóveis, compatível com o cronograma mínimo estabelecido no Anexo III.  

 
 

CLÁUSULA 26 – DO FORO 
 

26.1. Para solução de questões decorrentes do presente Contrato que não 
poderem ser resolvidas através de arbitragem será competente o Foro da Comarca de 
Porto Feliz – SP, que fica eleito como foro competente, prevalecendo sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
CLÁUSULA 27 – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
 

27.1. A concessionária prestou a garantia prevista no item ---- do Edital, na 
modalidade de Seguro-Garantia, no valor de R$ ---------. 

 
27.1.1. A garantia poderá ser substituída mediante requerimento da 

Concessionária, condicionada à autorização do Poder Concedente, respeitadas as 
modalidades previstas na legislação vigente. 

 
27.1.2. A restituição da garantia somente ocorrerá após a extinção do 

Contrato, observada a normatização para a espécie. 
 
 

CLÁUSULA 28 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

28.1. O Contrato ora assinado entrará em vigência a partir de sua assinatura 
pelas partes acima especificadas. 
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E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente 
Contrato, as partes assinam em três vias de igual teor e forma na presença das 
testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos 
efeitos. 
 
Porto Feliz, ............. de................de............... 
 
 
 
MUNICÍPIO: 
 
 
_______________________ 
Prefeito Municipal  
 
 
_________________________ 
Concessionária 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
1) _______________________________ CPF: ____________________________  
 
 
2) _______________________________ CPF: ___________________________ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM 

 

 

TIPO: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR POR TONELADA A SER PAGO PELO 

PODER CONCEDENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE EDITAL. 

 

OBJETO: EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS CONVENENTES DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E 

COLAR METROPOLITANO, EM CONFORMIDADE COM A 

LEI FEDERAL Nº 11.079/2004 E LEI ESTADUAL Nº 

14.868/2003. 

 

 

RECIBO 

A Empresa ___________________________________________________________ 

retirou este EDITAL de licitação referente à Concorrência nº. 02/2013 e deseja ser 

informada de qualquer alteração pelo e-mail _________________________________ ou 

pelo fax: _________________________. 

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Nome e assinatura) 

 
 
 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À SECRETARIA DE ESTADO 

EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA DE MINAS GERAIS PELO 

E-MAIL: pppresiduos@metropolitana.mg.gov.br PARA EVENTUAIS 

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO 

METROPOLITANA NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À 

EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 

INFORMAÇÕES INCORRETAS OU ILEGÍVEIS NO MESMO. 
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PREÂMBULO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1461965000002/2013 

CONCORRÊNCIA Nº: 02/2013 – SEGEM. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA. 

TIPO: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR POR TONELADA A SER PAGO PELO 

PODER CONCEDENTE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE EDITAL. 

OBJETO: EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DOS 

SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS CONVENENTES DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E COLAR METROPOLITANO EM 

CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.079/2004 E LEI ESTADUAL Nº 

14.868/2003. 

PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: 30 (TRINTA) ANOS, 

PRORROGÁVEIS CONFORME O LIMITE LEGAL. 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO 

EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA – SEGEM, com sede na 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 13.277.875/0001-87, torna 

público que fará realizar a LICITAÇÃO acima identificada, sob a modalidade de 

concorrência, para a seleção de proposta mais vantajosa e contratação de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA para a exploração dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS nos 

MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

(RMBH) e COLAR METROPOLITANO em conformidade com a Lei Federal nº 

11.079/2004, a Lei Estadual nº 14.868/2003 e, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 

12.305/10, Lei Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal 

nº 8.987/1995, Lei Federal nº 9.074/1995, Lei Complementar Estadual n° 88/2006, Lei 

Complementar Estadual n° 89/2006, Lei Estadual n° 18.031/09 e demais normas que regem a 

matéria, regulando-se pelo disposto no presente EDITAL e seus ANEXOS. 

As referências às normas aplicáveis no Brasil e às aplicáveis especialmente neste 

EDITAL deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as 

modifiquem ou substituam. 

O OBJETO deste EDITAL foi incluído no Plano Estadual de Parcerias Público-

Privadas, por meio do Decreto Estadual nº 45.875, de 30 de dezembro de 2011, conforme 

Deliberação nº 01/2011 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de 

Minas Gerais, publicada em 27 de setembro de 2011 no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais. 
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A CONCORRÊNCIA será realizada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

designada pela Resolução Conjunta ARMBH/SEDE nº 01, de 08 de outubro de 2013. 

A LICITAÇÃO será processada com inversão da ordem das fases de habilitação e 

julgamento, na forma do art. 13, da Lei Federal nº 11.079/2004.  

Será adotado, para fins de julgamento, o critério de melhor técnica e menor valor pago 

por tonelada à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE para execução do 

OBJETO deste EDITAL, conforme o disposto no artigo 12, inciso II, alínea “b”, da Lei 

Federal nº 11.079/2004. 

Após o julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS e PROPOSTAS COMERCIAIS, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.  

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e 

GARANTIA DE PROPOSTA (ENVELOPE 1), a PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE 2), a 

PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 3) e a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(ENVELOPE 4) necessários à participação do LICITANTE nesta LICITAÇÃO, deverão ser 

entregues no Protocolo da Cidade Administrativa, localizado na Rodovia Prefeito Américo 

Gianetti, s/n, Prédio Gerais, 1º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, ATÉ O DIA 

18 (DEZOITO) DE FEVEREIRO DE 2014, NO HORÁRIO DE 09:00 (NOVE) ÀS 17:00 

(DEZESSETE) HORAS, IMPRETERIVELMENTE. 

A abertura dos envelopes dos DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA ocorrerá no dia 19/02/2014 às 10:00 (dez) horas, na sala 06, no 

13º andar, Edifício Gerais, localizado na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra 

Verde, Belo Horizonte/MG. 

A data, horário e o local para a abertura dos envelopes contendo PROPOSTA 

TÉCNICA, PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 

definidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e comunicados a todos os 

LICITANTES, observadas as condições estabelecidas neste EDITAL. 

A LICITAÇÃO foi precedida de audiência pública, realizada no dia 04/10/2012, nos 

termos do artigo 39 da Lei federal n.º 8.666/1993. 

A LICITAÇÃO foi precedida também de consulta pública, nos termos do artigo 10, 

inc. VI, da Lei federal n.º 11.079/2004, no período de 14/04/2012 a 28/05/2012, com 

prorrogação da mesma até o dia 01/06/2012. 

O aviso sobre este EDITAL foi publicado no DOE – Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais e em outros jornais de grande circulação, nos sítios eletrônicos do Portal de 

Compras do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Extraordinária de Gestão 

Metropolitana e da Unidade Central de PPP, nos respectivos endereços: 

www.compras.mg.gov.br, www.metropolitana.mg.gov.br e www.ppp.mg.gov.br. Alterações 

posteriores ao aviso que afetem a formulação de propostas serão também divulgadas no 
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Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Demais alterações serão disponibilizadas nos 

canais de comunicação previstos neste EDITAL. 

Para todas as referências de tempo contidas neste EDITAL será observado o horário 

oficial de Brasília – DF. 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Para fins deste EDITAL, de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva 

ser fornecido, os termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no 

plural, em letras maiúsculas, terão os significados neste item, salvo se do contexto 

resultar sentido claramente diverso. 

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE 

conferirá ao LICITANTE vencedor o OBJETO a ser contratado; 

ADJUDICATÁRIO: LICITANTE ao qual seja adjudicado o OBJETO da LICITAÇÃO; 

AGENTE DE GARANTIA: instituição financeira a ser contratada pela 

CONCESSIONÁRIA para a prestação de serviços de custódia, gerência e administração dos 

ativos relacionados à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER 

CONCEDENTE; 

ANEXOS: os documentos que integram o presente EDITAL, inclusive o próprio 

CONTRATO; 

ATERRO SANITÁRIO: Também conhecido como “Aterro Classe II”, destina-se à 

disposição de resíduo classe II – não perigoso, classe II A – não inerte, e também para a 

disposição de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. Em termos estruturais, apresentam sistema 

de impermeabilização com argila e Geomembrana de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, 

sistema de drenagem e tratamento de efluentes líquidos e gasosos e completo programa de 

monitoramento ambiental;  

BANCO: instituição bancária na qual o PODER CONCEDENTE abrirá e manterá CONTA 

VINCULADA;  

BENS REVERSÍVEIS: são aqueles imprescindíveis à execução da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o prazo deste 

CONTRATO, os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a extinção da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: são os bens, integrantes ou não do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação adequada e contínua do OBJETO 

contratado; 
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BIOGÁS: subproduto da decomposição anaeróbia da matéria orgânica formado por uma 

mistura gasosa composta por gás metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), 

oxigênio (O2), hidrogênio (H2) e gás sulfídrico (H2S); 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CTRSU): 

Toda e qualquer infraestrutura a ser construída e utilizada pela CONCESSIONÁRIA, 

destinada ao correto TRATAMENTO e DISPOSIÇÃO FINAL dos RSU, rejeitos e materiais 

classificados como Classe II a ela enviados, conforme PROJETO BÁSICO aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE e legislação pertinente; 

COEFICIENTE AMBIENTAL (CA): termo que evidencia a disposição da 

CONCESSIONÁRIA a aterrar menor quantidade de RSU provendo soluções ambientalmente 

adequadas para a destinação final dos RSU; 

COLAR METROPOLITANO: conjunto de municípios pertencentes ao COLAR 

METROPOLITANO da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, segundo o 

art. 3°, §1°, da Lei Complementar Estadual n° 89/2006, bem como eventuais alterações; 

COLETA SELETIVA: Coleta diferenciada de RSU previamente segregados nas fontes 

geradoras; 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão criada para receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos à LICITAÇÃO; 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: concessão na modalidade administrativa para a 

realização do OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo PRAZO previsto no 

CONTRATO, conforme previsto no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.079/2004; 

CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, constituída de acordo 

e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO do CONTRATO; 

CONSÓRCIO: grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando agregar capacitação 

técnica, econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO; 

CONTA VINCULADA: é a conta bancária a ser aberta pelo PODER CONCEDENTE junto 

ao BANCO, para os fins da garantia prevista na CLÁUSULA 24ª do CONTRATO; 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: valor devido pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, em função da prestação dos serviços descritos neste EDITAL e seus 

ANEXOS, a ser quitada mensalmente conforme o ANEXO V – INSTRUMENTOS DE 

INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA; 

CONTRATO: é o instrumento jurídico firmado entre as PARTES com o objetivo de regular 

os termos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA objeto deste EDITAL; 

CONTRATO COM AGENTE DE GARANTIA: contrato a ser firmado pela 

CONCESSIONÁRIA com instituição financeira para a prestação de serviços de custódia, 
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gerência e administração dos ativos relacionados à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE; 

CONTRATO DE PENHOR: contrato a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA com o objetivo de empenhar bens de propriedade do PODER 

CONCEDENTE que serão dados em garantia de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA; 

CONTRATO DE PROGRAMA: instrumento no qual estão constituídas e reguladas as 

obrigações que um ente da Federação tenha para com outro ente da Federação, no caso em 

questão, o Estado de Minas Gerais e os MUNICÍPIOS CONVENTENTES, no âmbito da 

prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa, previsto no art. 2°, XVI do 

Decreto n° 6.017/2007; 

CONTROLADORES: pessoa ou grupos de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob 

controle comum que possuí poder, direto ou indiretamente, isolado ou conjuntamente, de: (i) 

exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo 

de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) 

efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra 

pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar; 

CONVÊNIO: instrumento celebrado entre o Estado de Minas Gerais e os MUNICÍPIOS 

CONVENTES, visando à conjugação de esforços entre os partícipes a fim de estabelecer uma 

colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

públicos municipais de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 

gerados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu Colar Metropolitano; 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: documento integrante do PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO, que define os prazos para execução das OBRAS e demais obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, o qual deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE para 

aprovação; 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE: data que determina o início da 

contagem do PRAZO do CONTRATO, sendo que a sua publicação deve ocorrer, 

imediatamente após a sua assinatura, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; 

DISPOSIÇÃO FINAL: disposição ambientalmente adequada dos RSU, de acordo com 

critérios técnicos aprovados no processo de licenciamento ambiental pelo órgão competente;  

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO: conjunto de documentos apresentados pelo 

LICITANTE de acordo com os termos e condições do presente EDITAL, destinados a 

promover o credenciamento de representante com poderes para representar o LICITANTE 

perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO; 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos apresentados pelo 

LICITANTE de acordo com os termos e condições do presente EDITAL, que comprovam sua 

capacidade para participação nesta LICITAÇÃO; 
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DOE: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; 

EDITAL: é o presente instrumento, que contém o conjunto de instruções, regras e condições 

necessárias à orientação do procedimento administrativo de seleção da CONCESSIONÁRIA 

apta a receber a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade 

tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e 

resolver problemas ambientais presentes e futuros; 

ENVELOPE 1: Envelope contendo os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA; 

ENVELOPE 2: Envelope contendo a PROPOSTA TÉCNICA; 

ENVELOPE 3: Envelope contendo a PROPOSTA COMERCIAL; 

ENVELOPE 4: Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de 

ameaçar a sua segurança e a sua saúde, de acordo com o que se encontra estabelecido na 

legislação vigente; 

ESTAÇÕES DE TRANSBORDO (ET): instalações onde se faz a transferência de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) de um VEÍCULO COLETOR para um VEÍCULO 

TRANSPORTADOR, com maior capacidade de carga e/ou volumétrica. Esta instalação 

deverá estar equipada com sistema de cobertura, impermeabilização, drenagem e tratamento 

de efluentes líquidos, conforme previsto no ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS; 

FINANCIADOR: toda e qualquer INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, banco de fomento ou 

agência multilateral de crédito, que conceda FINANCIAMENTO à CONCESSIONÁRIA 

para a execução do OBJETO do presente EDITAL, ou qualquer agente fiduciário ou 

representante agindo em nome dos mesmos; 

FINANCIAMENTO: cada um dos FINANCIAMENTOS, concedidos à 

CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida para FINANCIAMENTO das suas obrigações no 

âmbito do CONTRATO; 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL: valor financeiro decorrente do evento que 

gerou a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA;  

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO (FINDES): fundo instituído pela 

Lei Estadual nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, com o objetivo de dar suporte financeiro a 

programas de financiamento destinados ao desenvolvimento e à expansão do parque industrial 

mineiro e das atividades produtivas e de serviços nele integradas; 
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GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA: garantia 

prestada pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos termos da 

CLÁUSULA 23ª do CONTRATO, atinente ao integral e pontual cumprimento de todas as 

obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE: 

mecanismo destinado a assegurar a continuidade do fluxo de pagamentos das parcelas 

remuneratórias devidas à CONCESSIONÁRIA, no âmbito da vigência da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, especificado na CLÁUSULA 24ª do CONTRATO; 

GARANTIA DE PROPOSTA: garantia fornecida por cada LICITANTE para participar da 

LICITAÇÃO, de modo a assegurar a manutenção da proposta apresentada, em todos os seus 

termos, respeitado o disposto neste EDITAL; 

HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidade dos 

atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO; 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA devidamente autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil ou órgão estrangeiro análogo, que tenha patrimônio 

líquido de, no mínimo, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), conforme comprovado por 

meio da apresentação das últimas demonstrações financeiras disponíveis, devidamente 

publicadas; 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido 

pela Lei Federal n.º 6.938/1981, Lei Estadual 7.772/1980, alterada pela Lei 15.972/2006 e 

Decreto Estadual de Minas Gerais nº 44.84420/08, observadas suas alterações posteriores, que 

avalia impactos ambientais dos empreendimentos; 

LICITAÇÃO: procedimento público conduzido pelo PODER CONCEDENTE para 

selecionar, dentre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse da 

Administração Pública, com base nos critérios previstos neste EDITAL; 

LICITANTE: pessoa jurídica que concorre à LICITAÇÃO, isoladamente ou reunida em 

CONSÓRCIO; 

LIXIVIADO: efluente líquido de cor escura e mal cheiroso resultante, principalmente, da 

decomposição biológica da matéria-orgânica com elevado potencial poluidor, conhecido 

também por “chorume”; 

LOTE 1: corresponde ao conjunto de Municípios descritos a seguir: Baldim, Barão de 

Cocais, Caeté, Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, 

Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Prudente 

de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Santa Bárbara, Santa Luzia, São José da 

Lapa, São José da Varginha, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano; 

LOTE 2: corresponde ao conjunto de Municípios descritos a seguir: Belo Vale, Betim, 

Bonfim, Contagem, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Mário 

Campos, Mateus Leme, Moeda, Pará de Minas, Rio Manso, São Joaquim de Bicas e Sarzedo; 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5407
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LOTE DE LICITAÇÃO: parte componente do OBJETO da LICITAÇÃO que compreende 

um grupo de Municípios atendidos pela CONCESSÃO ADMINISTRATIVA conforme 

disposto no item 3 deste EDITAL; 

MINUTA DE CONTRATO: minuta do instrumento jurídico que regerá a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, e que se encontra no ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, do presente EDITAL; 

MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE DESTINADO: refere-se à quantidade mensal 

(em toneladas) de RSU para qual foi dado o devido TRATAMENTO e DISPOSIÇÃO FINAL 

pela CONCESSIONÁRIA, segundo as normas ambientais vigentes; 

MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE: refere-se à quantidade mensal 

(em toneladas) de RSU efetivamente entregue à CONCESSIONÁRIA; 

MUNICÍPIO CONVENENTE: município integrante da RMBH ou COLAR 

METROPOLITANO que firmou CONVÊNIO e CONTRATO DE PROGRAMA com o 

PODER CONCEDENTE aderindo ao programa de Parceria Público-Privada para 

TRANSBORDO, TRATAMENTO e DISPOSIÇÃO FINAL dos RSU; 

NOTA COMERCIAL (NC): nota alcançada pelos LICITANTES, tendo em vista os critérios 

e requisitos constantes na PROPOSTA COMERCIAL; 

NOTA FINAL: nota aferida com base no ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO 

À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, que será 

submetida à análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso este seja contratado, 

consideradas as medições realizadas pela CONCESSIONÁRIA e as discordâncias apontadas 

pelo PODER CONCEDENTE; 

NOTA FINAL DA LICITAÇÃO (NFL): somatório das NOTAS COMERCIAL e 

TÉCNICA, conforme cálculo definido neste EDITAL e ANEXOS, que definirá a 

classificação dos LICITANTES no julgamento das PROPOSTAS; 

NOTA TÉCNICA (NT): nota alcançada pelos LICITANTES, tendo em vista os critérios e 

requisitos constantes na PROPOSTA TÉCNICA; 

OBJETO: exploração, mediante CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS DE 

TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS nos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELO HORIZONTE e COLAR METROPOLITANO; 

OBRA: a construção propriamente dita da(s) CENTRAL (AIS) DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CTRSU), da(s) ESTAÇÃO (ÕES) DE TRANSBORDO 

e demais estruturas necessárias à execução do OBJETO; 

PARCELA ANUAL COMPLEMENTAR: valor devido anualmente pelo PODER 

CONCEDENTE, conforme definido no ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 
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PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL: valor devido mensalmente pelo PODER 

CONCEDENTE, a partir do início da prestação dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU; 

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO: documento apresentado pela CONCESSIONÁRIA com a 

descrição das atividades e etapas necessárias à implantação das OBRAS, autorizações e 

licenças necessárias para a operação do OBJETO dentro dos prazos máximos definidos no 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO; 

PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA: estudo referencial de viabilidade 

econômico-financeira do empreendimento descrito no ANEXO IV – PLANO DE 

NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA; 

PODER CONCEDENTE: o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 

Extraordinária de Gestão Metropolitana (SEGEM); 

PRAZO: o PRAZO de vigência dos CONTRATOS é de 30 (trinta anos) anos, prorrogáveis 

conforme o limite legal; 

PROJEÇÃO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTREGUE: refere-se ao valor 

projetado anualmente (em toneladas) de RSU total a ser entregue à CONCESSIONÁRIA;  

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, que possibilite a 

avaliação do custo da obra, a definição dos métodos e os prazos de execução, de acordo com 

as normas pertinentes da ABNT; 

PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, 

elaborado com base no PROJETO BÁSICO e nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, compreendendo memorial técnico, memorial descritivos, 

especificações técnicas e desenhos, que possibilite o perfeito entendimento e execução 

completa da obra, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT; 

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pelo LICITANTE de acordo com os 

termos e condições deste EDITAL, que conterá a proposta de CONTRAPRESTAÇÃO a ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE por tonelada de RSU para a execução do OBJETO; 

PROPOSTA TÉCNICA: proposta apresentada pelo LICITANTE de acordo com os termos e 

condições deste EDITAL, que conterá a melhor técnica avaliada a partir da apresentação do 

COEFICIENTE AMBIENTAL; 
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QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (QID): conjunto de índices 

destinados a aferir o desempenho da CONCESSIONÁRIA, permitindo monitorar a qualidade 

do serviço prestado, mensuração do valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA a ser 

paga, a cada mês, à CONCESSIONÁRIA, bem como a aplicação, quando cabível, das 

sanções pertinentes, em função da prestação inadequada dos SERVIÇOS DE 

TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL de RSU; 

RECEITAS ACESSÓRIAS: são quaisquer receitas percebidas pela CONCESSIONÁRIA 

que não componham a CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA; 

RECEITAS ACESSÓRIAS COMPARTILHADAS: são exaustivamente todas as 

RECEITAS ACESSÓRIAS recebidas pela CONCESSIONÁRIA provenientes de qualquer 

compartilhamento da CTRSU conforme aprovado no PROJETO BÁSICO pelo PODER 

CONCEDENTE, excetuando as receitas provenientes da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA e da comercialização de produtos e subprodutos do TRATAMENTO de 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;  

RECEITA BRUTA TOTAL: é o resultado da soma da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA e das RECEITAS ACESSÓRIAS; 

RECICLAGEM: processo de revalorização dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

mediante transformações físico-químicas ou biológicas, permitindo que as substâncias sejam 

reaproveitadas como matéria prima, insumos ou novos produtos destinados a processos 

produtivos; 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO: operação realizada 

pelo PODER CONCEDENTE, de ofício, ou após solicitação formal da CONCESSIONÁRIA, 

com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro CONTRATO, por fato 

imprevisível e superveniente à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, nas hipóteses 

previstas no ANEXO III – MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO; 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH): conjunto de 

municípios pertencentes à REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE segundo 

o art. 2°, da Lei Complementar Estadual n° 89/2006, bem como eventuais alterações; 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO: documento elaborado pela CONCESSIONÁRIA com 

todas as justificativas para cálculo da NOTA FINAL aferida com base no ANEXO V – 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 

REMUNERAÇÃO: remuneração pecuniária à qual a CONCESSIONÁRIA faz jus em razão 

da prestação dos serviços, conforme ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU): termo utilizado para denominar o conjunto de 

todos os tipos de resíduos gerados nas cidades e coletados pelo serviço municipal, a citar: a) 

resíduos gerados em atividades domésticas, compostos de restos de alimentos, embalagens e 
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produtos em geral que são descartáveis pelos munícipes; b) resíduos originários de atividades 

comerciais (lanchonetes, lojas, etc.), industriais e de serviços (escritórios e empresas de 

prestação de serviço) cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, 

acondicionados em recipientes de capacidade não superior a 100 (cem) litros por dia; c) 

resíduos gerados nas atividades de varrição de logradouros públicos e desobstrução de 

galerias e bueiros; d) resíduos provenientes de feiras-livres, mercados municipais, parques 

municipais, cemitérios e edifícios públicos em geral; e) resíduos provenientes de limpeza e 

poda de jardins de domicílios e áreas verdes existentes no município; 

RISCO DE DEMANDA: risco incorrido em virtude da variação de RSU entregue à 

CONCESSIONÁRIA acima ou abaixo do previsto, em função de variáveis demográficas e 

econômicas relevantes; 

RSU AJUSTADO: refere-se às novas estimativas de PROJEÇÃO DO MONTANTE 

ANUAL DE RSU ENTREGUE à CONCESSIONÁRIA, calculadas pelo PODER 

CONCEDENTE a cada 4 (quatro) anos, a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO NO DOE; 

RSU ATERRADO: quantidade (em toneladas) de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(RSU) dispostos em ATERRO SANITÁRIO incluindo os rejeitos remanescentes do processo 

de TRATAMENTO adotado independente da tecnologia utilizada; 

SEGEM: Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana; 

SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL: são os 

serviços concedidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA; 

SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO: recipientes secundários (contenedores) 

padronizados conforme características quali-quantitativas dos RSU proveniente dos 

MUNICÍPIOS CONVENENTES, para fins de armazenamento temporário dos RSU na(s) 

ESTAÇÃO (ÕES) DE TRANSBORDO; 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD): conjunto de índices 

considerados como parâmetros para aferimento do cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, 

de suas obrigações previstas no CONTRATO, constantes do ANEXO V – INSTRUMENTOS 

DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA; 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): sociedade de propósito específico 

que será constituída pelo LICITANTE vencedor para a consecução do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

SUBCONTRATADAS: empresas indicadas pela CONCESSIONÁRIA para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à execução do 

OBJETO; 

TRANSBORDO: o translado do RSU de um VEÍCULO COLETOR a outro veículo com 

capacidade de carga maior, realizado de forma direta ou indireta; 
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TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas dos RSU e que visa recuperar, separar ou neutralizar determinadas substâncias 

presentes nos RSU, reduzir massa e volume, ou produzir energia; 

TRATAMENTO TÉRMICO: todo e qualquer processo de TRATAMENTO de RSU cuja 

operação seja realizada acima da temperatura mínima de 800 °(oitocentos) graus Celsius; 

VALOR DO CONTRATO: valor em R$ (reais) calculado com base na soma nominal do 

valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL da REMUNERAÇÃO da 

CONCESSIONÁRIA, ao longo do prazo de vigência da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA; 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: valor em R$ (reais) calculado com base na soma 

nominal do valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL da REMUNERAÇÃO da 

CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, ao longo 

do PRAZO de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

VALOR MONETÁRIO CORRENTE: valor monetário expresso na data de referência sem 

incorporar o efeito das projeções do comportamento inflacionário; 

VALOR PAGO POR TONELADA DESTINADA (VPTD): valor pago pelo PODER 

CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado, apresentado pelo LICITANTE em sua 

PROPOSTA COMERCIAL, por LOTE DE LICITAÇÃO, conforme determinado no presente 

EDITAL; 

VALOR PAGO POR TONELADA DESTINADA TETO (VPTD teto): valor máximo 

pago pelo PODER CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado a limitar os valores 

a serem apresentados pelos LICITANTES nas PROPOSTAS COMERCIAIS, por LOTE DE 

LICITAÇÃO, conforme determinado no presente EDITAL; 

VEÍCULO COLETOR: veículo indicado para as atividades de coleta dos RSU pelos 

MUNICÍPIOS CONVENENTES, com carrocerias sem compactação e/ou com carrocerias 

compactadoras, até a(s) ESTAÇÃO(ÕES) DE TRANSBORDO ou até a(s) CENTRAL(AIS) 

DE TRATAMENTO DE RSU (CTRSU); 

VEÍCULO TRANSPORTADOR: veículo com maior capacidade de carga e/ou volumétrica 

indicado para as atividades de transporte dos RSU pela CONCESSIONÁRIA da(s) 

ESTAÇÃO(ÕES) DE TRANSBORDO até a(s) CENTRAL(AIS) DE TRATAMENTO DE 

RSU (CTRSU); 

VERIFICADOR INDEPENDENTE: entidade a ser selecionada e contratada pelo PODER 

CONCEDENTE, responsável por garantir o cumprimento dos pressupostos do CONTRATO 

e pelo monitoramento do processo de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA.  

VETORES: animais de pequeno ou grande porte veiculadores de doenças; 
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2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL 

2.1. Integram o presente EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

2.1.1. ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL 

2.1.2. ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA  

2.1.3. ANEXO III – MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

2.1.4. ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA 

2.1.5. ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

2.1.6. ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS 

2.1.7. ANEXO VII – MODELO DE GOVERNANÇA 

2.1.8. ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

2.2. Ressalta-se que somente aos interessados que manifestarem interesse por meio do e-

mail pppresiduos@metropolitana.mg.gov.br, com a devida identificação do nome e 

dos dados para contato, serão garantidos: 

2.2.1. que sejam notificados diretamente dos atos da LICITAÇÃO; 

2.2.2. que tomarão conhecimento dos esclarecimentos prestados acerca do EDITAL; 

2.2.3. que receberão cópia do ato administrativo que procedeu à modificação do 

EDITAL, se for o caso; e 

2.2.4. que estão em seu poder todos os documentos e ANEXOS que compõem o 

EDITAL. 

2.3. O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pela autenticidade do teor do corpo 

e ANEXOS de editais obtidos ou conhecidos de forma e local diverso do disposto no 

preâmbulo deste EDITAL. 

3. DO OBJETO 

3.1. O OBJETO da presente LICITAÇÃO é a exploração, mediante CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS nos MUNICÍPIOS 

CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE e 

COLAR METROPOLITANO, em conformidade com a Lei Federal nº 11.079/2004 e 
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Lei Estadual nº 14.868/2003. As características e especificações técnicas referentes 

aos serviços concedidos estão indicadas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

3.1.1. As OBRAS necessárias à execução dos serviços concedidos deverão obedecer 

ao disposto nas normas, padrões e procedimentos constantes da legislação 

aplicável, especialmente às normas de caráter ambiental, e também ao disposto 

no presente EDITAL e em seus ANEXOS, bem como a documentação 

apresentada pelo ADJUDICATÁRIO. 

3.2. Para os fins desta LICITAÇÃO, entende-se por RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 

3.2.1. Resíduos gerados em atividades domésticas, compostos de restos de alimentos, 

embalagens e produtos em geral que são descartáveis pelos munícipes.  

3.2.2. Resíduos originários de atividades comerciais (lanchonetes, lojas, etc.), 

industriais e de serviços (escritórios e empresas de prestação de serviço) cuja 

responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, acondicionados em 

recipientes de capacidade não superior a 100 (cem) litros por dia. 

3.2.3. Resíduos gerados nas atividades de varrição de logradouros públicos e 

desobstrução de galerias e bueiros. 

3.2.4. Resíduos provenientes de feiras-livres, mercados municipais, parques 

municipais, cemitérios e edifícios públicos em geral. 

3.2.5. Resíduos provenientes de limpeza e poda de jardins de domicílios e áreas 

verdes existentes no município. 

3.3. O OBJETO encontra-se dividido em 2 (dois) LOTES DE LICITAÇÃO contendo 

cada qual um grupo de municípios atendidos pela CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA: 

3.3.1. O LOTE 1 é composto pelos seguintes municípios: 

1. Baldim; 

2. Barão de Cocais; 

3. Caeté; 

4. Capim Branco; 

5. Confins; 

6. Esmeraldas; 

7. Fortuna de Minas; 

8. Funilândia; 
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9. Inhaúma; 

10. Jaboticatubas; 

11. Lagoa Santa; 

12. Matozinhos; 

13. Nova Lima; 

14. Nova União; 

15. Pedro Leopoldo; 

16. Prudente de Morais; 

17. Raposos; 

18. Ribeirão das Neves; 

19. Rio Acima; 

20. Santa Bárbara; 

21. Santa Luzia; 

22. São José da Lapa; 

23. São José da Varginha; 

24. Sete Lagoas; 

25. Taquaraçu de Minas; e  

26. Vespasiano. 

3.3.2. O LOTE 2 é composto pelos seguintes municípios: 

1. Belo Vale; 

2. Betim; 

3. Bonfim; 

4. Contagem; 

5. Florestal; 

6. Ibirité; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM 

 

 

________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 19 DE 61 

7. Igarapé; 

8. Itaguara; 

9. Itatiaiuçu; 

10. Itaúna; 

11. Juatuba; 

12. Mário Campos; 

13. Mateus Leme; 

14. Moeda; 

15. Pará de Minas; 

16. Rio Manso; 

17. São Joaquim de Bicas; e  

18. Sarzedo. 

3.4. Os LICITANTES poderão apresentar PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS 

para os 2 (dois) LOTES DE LICITAÇÃO. 

4. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1. Esta LICITAÇÃO adotará como critério de julgamento a melhor técnica e menor 

valor pago pelo PODER CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado 

(VPTD), conforme determinado neste EDITAL, em consonância com o disposto no 

art. 12, inciso II, alíneas “b”, da Lei Federal n.º 11.079/2004. 

5. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

5.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, correspondente ao valor calculado com 

base na soma nominal do valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, conforme 

ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, ao longo do PRAZO 

de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, é de: 

LOTE 1 

Valor estimado de R$ 1.199.510.756,63 (um bilhão e cento e 

noventa e nove milhões e quinhentos e dez mil e setecentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) 

LOTE 2 

Valor estimado de R$ 1.243.199.228,59 (um bilhão e 

duzentos quarenta e três milhões e cento e noventa e nove mil 

e duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) 
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5.1.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO informado, para ambos os lotes, no 

item 5.1 foi fixado, da mesma forma como informado no item 16.5.1, 

considerando-se como data-base o dia 31 de dezembro de 2013. 

5.2. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas decorrentes desta 

licitação correrão por conta do crédito orçamentário 

4.48.1.04.130.264.4600.0001.3.3.60.39.0.10.1, seus correspondentes nos anos 

subsequentes e suas eventuais suplementações. 

6. DO PRAZO 

6.1. O PRAZO de vigência dos CONTRATOS é de 30 (trinta anos) anos, contados a partir 

da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE, podendo ser prorrogado 

na forma da lei.  

6.1.1. O LICITANTE vencedor terá o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE, para iniciar a execução 

da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

6.2. O LICITANTE deverá executar o OBJETO do CONTRATO, conforme cada um dos 

LOTES DE LICITAÇÃO, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA obedecidos os PRAZOS e condições técnicas estabelecidas 

neste EDITAL e em seus ANEXOS. 

6.3. Na hipótese de atraso na execução do OBJETO decorrente de paralisação do 

CONTRATO, em virtude de impedimento, sustação ou qualquer outro evento de 

responsabilidade comprovada do PODER CONCEDENTE, ocorrerá a prorrogação 

automática dos PRAZOS contidos no CONTRATO pelo mesmo período de duração 

da paralisação, recompondo-se, assim, os PRAZOS originalmente contratados, sem 

prejuízo da possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na 

forma prevista no CONTRATO. 

6.4. Os atrasos na execução do OBJETO não decorrentes de paralisação do CONTRATO 

em virtude de responsabilidade comprovada do PODER CONCEDENTE acarretarão 

a manutenção dos PRAZOS originais previstos no CONTRATO, sem prejuízo da 

possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma prevista 

no CONTRATO.  

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta LICITAÇÃO sociedades brasileiras ou estrangeiras, 

isoladamente ou em forma de CONSÓRCIO, que satisfaçam plenamente todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

7.2. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, direta ou indiretamente, isoladamente ou 

em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas:  
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7.2.1. que estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública, ou tenham sido declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do artigo 87, III e IV, da Lei Federal nº 

8.666/1993, da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual nº 

45.902/2012;  

7.2.2. que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do artigo 10 da Lei 

Federal nº 9.605/98;  

7.2.3. cujos representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, 

responsáveis técnicos ou legais sejam servidores ou dirigentes de quaisquer 

órgãos ou entidades vinculadas ao Governo do Estado de Minas Gerais; 

7.2.4. Que sejam, direta ou indiretamente, controladas, geridas ou sob vinculação 

hierárquica a qualquer ente da Administração Pública federal, estadual ou 

municipal;  

7.2.5. que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja 

falência haja sido decretada por sentença judicial; 

7.2.6. que estejam sob intervenção da Secretaria da Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social. 

7.3. Também não poderão participar desta LICITAÇÃO, isoladamente ou em 

CONSÓRCIO, as pessoas jurídicas que realizaram os estudos e auxiliaram na 

condução do processo licitatório, excluídas deste rol aquelas que contribuíram com 

estudos técnicos durante a realização do Procedimento de Manifestação de Interesse – 

PMI SEDE 01/2010, cujo prazo final se deu em 15/04/2011, conforme publicação no 

DOE em 29/03/2011. 

7.4. Adicionalmente, não poderão participar desta LICITAÇÃO as pessoas jurídicas que 

não tenham apresentado, até a data da sessão de recebimento dos envelopes, a 

GARANTIA DE PROPOSTA no valor previsto no item 14 deste EDITAL. 

7.5. As sociedades estrangeiras deverão, como condição indispensável de participação 

nesta LICITAÇÃO, possuir representante residente no Brasil com mandato para 

representá-las em quaisquer atos relacionados a presente LICITAÇÃO, podendo, 

inclusive, receber citações e responder administrativa e judicialmente pelos atos 

praticados em nome de tais sociedades. 

7.6. Às sociedades estrangeiras aplicam-se todos os termos e condições contidos neste 

EDITAL, com as regras nele previstas para tais sociedades. 

7.7. Para efeitos do presente EDITAL, equiparam-se a sociedades e, portanto, terão sua 

participação admitida na presente LICITAÇÃO, individualmente ou como membros 

de CONSÓRCIO: 
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7.7.1. as fundações ou fundos cujo objeto, segundo regulamento próprio e a 

correspondente legislação aplicável, permita-lhes desempenhar as atividades 

previstas neste EDITAL; e 

7.7.2. os Fundos de Investimento em Participações (FIPs). 

7.8. Nos exatos termos do EDITAL, a realização das atividades que compõem o OBJETO 

serão realizadas por, no mínimo, uma SPE, sendo permitida a subcontratação de 

empresas, conforme previsto no artigo 25 da Lei Federal n.º 8.987/1995, denominadas 

simplesmente SUBCONTRATADAS, para a prestação de parcela do OBJETO, nos 

termos deste EDITAL e do CONTRATO. 

8. DOS CONSÓRCIOS 

8.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, a participação fica condicionada, além das 

exigências contidas neste EDITAL, ao atendimento dos seguintes requisitos: 

8.1.1. apresentação, por cada uma das sociedades consorciadas, dos respectivos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 17 do CAPÍTULO II do 

presente EDITAL, exceto quando o EDITAL expressamente permitir a entrega 

do documento em causa por apenas 1 (um) dos membros do CONSÓRCIO; 

8.1.2. inclusão, no ENVELOPE 1 do CONSÓRCIO, adicionalmente aos documentos 

exigidos neste EDITAL, do competente instrumento de compromisso, público ou 

particular, de constituição de CONSÓRCIO, subscrito pelas consorciadas, por 

meio de seus representantes legais investidos de poderes para tanto; 

8.1.3. indicação, no instrumento de constituição de CONSÓRCIO referido no item 

8.1.2, da sociedade responsável pelo CONSÓRCIO perante o PODER 

CONCEDENTE, sendo que tal liderança deverá necessariamente incumbir a uma 

sociedade brasileira caso haja sociedades brasileiras e estrangeiras em um mesmo 

CONSÓRCIO, nos termos do artigo 33, §1º da Lei Federal n.º 8.666/1993; 

8.1.4. a sociedade líder do CONSÓRCIO deverá ter participação social igual ou 

maior que qualquer uma das demais consorciadas isoladamente; 

8.1.5. vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas coligadas, 

controladas, controladoras ou outra sociedade sob controle comum) ou de um 

mesmo fundo de investimento (incluindo seus gestores) em mais de um 

CONSÓRCIO, bem como de qualquer outro arranjo empresarial que resulte na 

apresentação de mais de uma proposta por parte de uma mesma sociedade ou 

fundo de investimento. 

8.2. As sociedades integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, 

perante o Poder Público, pelos atos praticados no âmbito do CONSÓRCIO ou do 

compromisso de sua constituição. 
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8.3. O LICITANTE vencedor deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a 

constituição da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, conforme previsto 

neste EDITAL, observando, na composição de seu capital social, o estabelecido no 

CONTRATO e participações idênticas àquelas constantes do instrumento de 

constituição do CONSÓRCIO. 

8.4. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de consorciados 

até a data de assinatura do CONTRATO. 

8.5. A desclassificação ou a inabilitação de qualquer consorciado acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente 

LICITAÇÃO. 

8.6. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por 

intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma das 

qualificações técnicas apresentadas pelos consorciados. 

8.7. A responsabilidade solidária dos consorciados cessará, para fins das obrigações 

assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO: 

8.7.1. no caso de o CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, após a DATA 

DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE; 

8.7.2. no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE vencedor, em até 30 

(trinta) dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE. 

9. DOS ESCLARECIMENTOS À LICITAÇÃO E DAS IMPUGNAÇÕES AO 

EDITAL 

9.1. Os LICITANTES que necessitarem de informações e esclarecimentos 

complementares relativamente ao presente EDITAL deverão fazê-los por escrito, 

preferencialmente pelo e-mail pppresiduos@metropolitana.mg.gov.br ou, 

alternativamente, por meio do protocolo do documento no Setor de Protocolo da 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizado na Rodovia Prefeito 

Américo Gianetti, s/n, Prédio Gerais, 1º andar, Bairro Serra Verde, Belo 

Horizonte/MG, no horário de 09:00 (nove horas) às 17:00 (dezessete horas). Os 

pedidos devem ser protocolados, no máximo, até 10 (dez) dias úteis antes da data 

final fixada neste EDITAL para o recebimento dos envelopes, aos cuidados da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

9.1.1. Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 

Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-

mail).  

9.1.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não responderá questões que 

tenham sido formuladas de forma diferente da estabelecida no EDITAL. 
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9.1.3. Os esclarecimentos das consultas formuladas, bem como os pedidos de 

informações e esclarecimentos complementares, serão respondidos pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO em até 5 (cinco) dias úteis antes à 

data final fixada neste EDITAL para o recebimento dos envelopes. 

9.1.4. Os esclarecimentos das consultas serão divulgados nos sítios 

www.compras.mg.gov.br, www.metropolitana.mg.gov.br e www.ppp.mg.gov.br, 

e estarão à disposição dos interessados nas instalações da SEGEM para consulta, 

sem identificação da fonte do questionamento. Os LICITANTES poderão, 

também, retirar cópia da ata de esclarecimentos sobre o EDITAL na SEGEM. 

9.2. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre a 

LICITAÇÃO, pressupõe-se que os elementos fornecidos no EDITAL são 

suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito da 

LICITAÇÃO, não restando direito aos LICITANTES para qualquer reclamação 

ulterior, dado que a participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL. 

9.3. O presente EDITAL poderá ser impugnado, na forma estabelecida neste item, quanto 

a possíveis falhas ou irregularidades, por qualquer cidadão em até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a sessão pública de abertura dos envelopes, devendo a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder a impugnação em até 3 

(três) dias úteis. 

9.4. A impugnação do EDITAL por LICITANTE deverá ser feita em até 2 (dois) dias 

úteis antecedentes à sessão pública de abertura dos envelopes. 

9.4.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL perante o 

PODER CONCEDENTE o LICITANTE que não o fizer consoante os itens 

editalícios pertinentes. 

10. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E 

SANEAMENTO DE FALHAS 

10.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer 

fase da LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução da LICITAÇÃO, nos termos do artigo 43, §3º, da Lei Federal n.º 

8.666/1993. 

10.2. O LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas nas legislações 

civil, administrativa e penal. 

10.3. As falhas observadas nas PROPOSTAS, nos DOCUMENTOS DE 

CREDENCIMANETO e GARANTIA DE PROPOSTA, e nos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, poderão ser sanadas conforme estabelecido no art. 12, inciso IV da 

Lei Federal n.º 11.079/2004. 
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10.4. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das PARTES 

terão sempre a forma escrita e estarão a qualquer tempo disponíveis no dossiê da 

LICITAÇÃO. 

CAPÍTULO II – DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

11. DO PROCEDIMENTO GERAL 

11.1. Caberá a cada LICITANTE realizar, por sua própria conta e risco, 

investigações, levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos para permitir 

a apresentação das propostas. 

11.2. Esta LICITAÇÃO será processada e julgada por uma COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, designada por ato do PODER CONCEDENTE, obedecidas as 

regras gerais estabelecidas nos itens seguintes. 

11.3. A LICITAÇÃO será processada e julgada com inversão das fases de 

habilitação e de julgamento. 

11.4. Na fase de julgamento serão analisadas as PROPOSTAS TÉCNICAS e 

COMERCIAIS conforme as diretrizes constantes nos itens 15 e 16. 

11.5. A fase de habilitação consistirá na análise dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO do LICITANTE classificado em primeiro lugar, e dos demais 

LICITANTES na hipótese de inabilitação do LICITANTE anterior, seguindo a ordem 

crescente de propostas.  

11.6. A sessão pública de abertura dos envelopes poderá ser assistida por qualquer 

pessoa, mas somente serão permitidas a participação e a manifestação dos 

representantes credenciados dos LICITANTES, vedada a interferência de assistentes 

ou de quaisquer outras pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 

11.7. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES 

presentes na respectiva sessão. 

11.8. A intimação e a divulgação dos atos desta LICITAÇÃO serão feitas por 

publicação no DOE – Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e em jornal de 

grande circulação, podendo também a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

fazê-lo por outros meios de comunicação previstos neste EDITAL.  

11.9. Os LICITANTES devem examinar todas as disposições deste EDITAL e seus 

ANEXOS, implicando a apresentação de documentação e respectivas propostas na 

aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório.  

11.10. Após a fase de habilitação, não caberá ao LICITANTE desistir de sua proposta, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
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11.11. Não serão aceitos, para efeito de atendimento aos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO exigidos, comprovante(s) de solicitação(ões) de certidão(ões). 

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

12.1. Os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA DE 

PROPOSTA, as PROPOSTAS TÉCNICA e COMERCIAL, e os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO exigidos nesta LICITAÇÃO deverão ser apresentados à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO para protocolo, até o dia 18/02/2014, no 

horário de 9:00 (nove) às 17:00 (dezessete) horas, na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº 

- Prédio Gerais, 1º andar, Serra Verde, Belo Horizonte – MG, em 4 (quatro) envelopes 

fechados, separados, indevassáveis, distintos e identificados da seguinte forma em sua 

parte externa e frontal: 

12.1.1. ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA 

DE PROPOSTA: 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM/MG – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS nos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) e COLAR 

METROPOLITANO. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO  

CONSÓRCIO  

 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA  

 

12.1.2. ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM/MG – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS nos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) e COLAR 

METROPOLITANO. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO  

 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
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12.1.3. ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL: 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM/MG – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS nos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) e COLAR 

METROPOLITANO. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO 

 

ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

12.1.4. ENVELOPE 4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM/MG – CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS nos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) e COLAR 

METROPOLITANO. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO 

 

ENVELOPE 4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

12.2. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA, as PROPOSTAS TÉCNICA e COMERCIAL e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 1 (uma) via, 

encadernadas separadamente, com todas as folhas visadas, numeradas 

sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, 

se houver, independentemente da existência de mais de um caderno, da primeira à 

última folha, de forma que a numeração da última folha do último caderno reflita a 

quantidade de folhas de cada volume, não sendo permitidas emendas, rasuras ou 

ressalvas. 

12.3. Os envelopes das PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS, dos 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA, e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO devem ser entregues em envelopes fechados 

conforme estabelecido no item 12.1, os quais serão abertos na sessão pública a ser 

realizada na data apontada no preâmbulo deste EDITAL e no aviso publicado na 

imprensa. 

12.3.1. Não serão aceitos documentos enviados por via postal, Internet, fax ou por 

outro meio diverso do especificado no item 12.1 deste EDITAL.  
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12.3.2. Não serão aceitos envelopes entregues fora dos dias e horários estabelecidos no 

item 12.1 deste EDITAL.  

12.4. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por 

extenso nos documentos das PROPOSTAS apresentadas pela LICITANTE, 

prevalecerão os últimos. 

12.5. Não serão aceitas, posteriormente à entrega das PROPOSTAS e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, modificações e complementações sob 

alegação de insuficiência de dados ou informações, salvo aquelas necessárias ao 

saneamento de falhas, desde que realizadas no prazo previsto no item 18.1.1.1 do 

presente EDITAL. 

12.6. Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, o 

CONTRATO, os atestados, bem como todas as demais documentações a serem 

elaboradas e todas as correspondências e comunicações a serem trocadas, deverão ser 

redigidos em Língua Portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO.  

12.7. Todas as folhas de cada uma das vias dos DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO e GARANTIA DE PROPOSTA, das PROPOSTAS 

TÉCNICA e COMERCIAL, e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverão 

conter o carimbo do LICITANTE e a rubrica do seu representante credenciado. 

12.7.1. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, 

prevalecerá o texto traduzido. 

12.8. Somente serão consideradas as PROPOSTAS que abranjam a totalidade de 

cada LOTE DE LICITAÇÃO do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL. 

12.8.1. Cada LICITANTE poderá apresentar PROPOSTAS TÉCNICAS e 

COMERCIAIS a cada um dos 2 (dois) lotes do OBJETO DA LICITAÇÃO. 

12.8.2. Caso o LICITANTE apresente PROPOSTA TÉCNICA e COMERCIAL para 

mais de um LOTE DE LICITAÇÃO, ele poderá entregar um único ENVELOPE 

1 e um único ENVELOPE 4 (DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

respectivamente), devendo apresentar os ENVELOPES 2 e 3 (PROPOSTA 

TÉCNICA e COMERCIAL) para cada LOTE DE LICITAÇÃO do seu interesse 

no presente certame. 

13. DO CREDENCIAMENTO 

13.1. O início da sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 

19/02/2014 às 10:00 (dez) horas, na sala 06, no 13º andar, Edifício Gerais, localizado 

na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, 

nos termos do PREÂMBULO deste EDITAL. 
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13.2. O representante do LICITANTE deverá se apresentar para credenciamento 

perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no mesmo dia, local e horário 

designado para o início da sessão pública de abertura dos envelopes, exibindo a 

carteira de identidade ou outro documento equivalente, além da comprovação de sua 

representação, por meio do documento constante no item 13.2.1 ou pelo item 13.2.2: 

13.2.1. Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos 

referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular ofertas de preços, interpor e 

desistir de recursos, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os 

poderes do(s) outorgante(s). 

13.2.1.1. No caso de CONSÓRCIO, a procuração deverá ser outorgada pela líder 

do CONSÓRCIO e deverá ser acompanhada de procurações das 

consorciadas à líder outorgando poderes para que esta as represente na 

LICITAÇÃO. 

13.2.1.2. Em se tratando de instrumento particular de mandato, este deverá ser 

apresentado com firma reconhecida. 

13.2.1.3. Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não 

contemplem claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram a outras 

licitações ou tarefas. 

13.2.2. Contrato social, estatuto social ou documento equivalente, nos casos de 

representante legal da sociedade. 

13.2.2.1. Em se tratando de CONSÓRCIO, a representação se dará pela líder do 

CONSÓRCIO, devendo acompanhar o contrato social ou documento 

equivalente as procurações das consorciadas à líder, outorgando poderes 

para que esta as represente na presente LICITAÇÃO. 

13.3. Apresentação de GARANTIA DE PROPOSTA, conforme disposto no item 14 

deste EDITAL, é obrigatória, ainda que o LICITANTE não deseje realizar o 

credenciamento de representante nos termos deste item 13. 

13.4. Os documentos de representação dos LICITANTES serão retidos pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e juntados ao processo da LICITAÇÃO. 

13.5. Os originais dos DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e GARANTIA 

DE PROPOSTA deverão compor o ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA, que deverá ser apresentado 

em 1 (um) envelope fechado, indevassável e identificado conforme o item 12 deste 

EDITAL, apresentados em uma única via. 

13.6. A qualquer momento durante o processo licitatório, o interessado poderá 

substituir seu representante. 
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13.7. A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou 

desclassificação do LICITANTE.  

13.8. O LICITANTE sem representante não poderá consignar em ata suas 

observações, rubricar documentos, nem praticar os demais atos pertinentes da 

LICITAÇÃO. 

13.9. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

um LICITANTE nesta LICITAÇÃO, sob pena de exclusão sumária dos 

LICITANTES representados. 

14. DA GARANTIA DE PROPOSTA  

14.1. O LICITANTE deverá apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, 

conjuntamente com os demais DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, 

constantes no ENVELOPE 1. 

14.2. Nos termos do artigo 31, III, da Lei Federal nº 8.666/1993, os LICITANTES 

deverão oferecer GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um inteiro por cento) 

do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, expresso no item 5.1, para cada LOTE 

DE LICITAÇÃO. 

14.3. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em uma das seguintes 

modalidades: 

14.3.1. caução em dinheiro; 

14.3.2. títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de 

inalienabilidade e impenhorabilidade ou adquiridos compulsoriamente; 

14.3.3. fiança bancária emitida por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada a 

funcionar no país, em favor do PODER CONCEDENTE; ou 

14.3.4. seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor do 

PODER CONCEDENTE. 

14.4. No caso de oferecimento em garantia de títulos da dívida pública ou caução em 

dinheiro, o LICITANTE deverá constituir caução bancária e depositar o documento 

original dirigido ao PODER CONCEDENTE diretamente em qualquer agência da 

Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, desta Capital.  

14.4.1. O documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA na qual estejam depositados os títulos a serem 

oferecidos em garantia, dele devendo constar que: 

14.4.1.1. os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em 

favor do PODER CONCEDENTE, como garantia de manutenção da 

proposta do LICITANTE relativa a este EDITAL; 
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14.4.1.2. o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições 

previstas neste EDITAL; e 

14.5. Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto 

à liquidez e valor. 

14.6. A caução em dinheiro ficará retida até a homologação do procedimento 

licitatório, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, relativo ao prazo 

de validade das propostas, e as GARANTIAS DE PROPOSTA nas outras 

modalidades somente serão aceitas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 

dias a partir de sua apresentação. Qualquer proposta não garantida em conformidade 

com o disposto no item 14.1 acarretará a desclassificação do LICITANTE. 

14.7. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada em sua forma original, 

não se admitindo cópias. 

14.8. No caso de CONSÓRCIO, deverá ser apresentada uma única GARANTIA DE 

PROPOSTA, emitida em nome da líder do CONSÓRCIO. 

14.9. O original da GARANTIA DE PROPOSTA deverá compor o ENVELOPE 1 – 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA, que 

deverá ser apresentado em única via, em 1 (um) envelope fechado, indevassável, 

identificado e entregue conforme o item 12 deste EDITAL. 

14.10. As GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES serão devolvidas em até 

30 (trinta) dias após: 

14.10.1. a publicação do CONTRATO; ou  

14.10.2. a revogação ou anulação da LICITAÇÃO. 

14.11. Havendo prorrogação do período de validade das propostas, os LICITANTES 

estão obrigados a imediatamente apresentar à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, o respectivo instrumento de prorrogação proporcional da GARANTIA 

DE PROPOSTA, ou a sua substituição por uma das outras modalidades previstas 

neste EDITAL, sob pena de desclassificação por motivo superveniente.  

14.12. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser executada se o 

ADJUDICATÁRIO não assinar o CONTRATO, salvo por motivo de força maior, e 

assegurará, também, o pagamento correspondente às multas, penalidades e 

indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE, em virtude da 

LICITAÇÃO. 

14.13. Os documentos a que se refere o item 14, após o recebimento pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, serão depositados pelo PODER CONCEDENTE, em 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante lavratura de auto, que comporá o processo. 
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15. DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 2 

15.1. A PROPOSTA TÉCNICA deve ser apresentada conforme item 12 deste 

EDITAL, e seu conteúdo deverá ser precedido de carta dirigida à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, conforme MODELO 1 constante do ANEXO I – 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL. 

15.1.1. O LICITANTE deverá apresentar PROPOSTA TÉCNICA indicando: 

15.1.1.1. Estimativa do percentual aterrado, anualmente, durante o prazo do 

CONTRATO. 

15.1.1.2. Aspectos de metodologia de trabalho do LICITANTE que sejam 

necessários para fundamentar a estimativa do item 15.1.1.1. 

15.1.1.3. Aspectos das tecnologias a serem empregadas que sejam necessários 

para fundamentar a estimativa 15.1.1.1. 

15.1.1.4. Aspectos pertinentes dos recursos materiais a serem utilizados nos 

trabalhos que sejam necessários para fundamentar a estimativa 15.1.1.1. 

15.1.1.5.  o COEFICIENTE AMBIENTAL (CA) elaborado a partir dos 

elementos descritos no ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO 

À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. 

15.1.2. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA TÉCNICA para 

cada LOTE DE LICITAÇÃO, devendo ser observadas as regulamentações deste 

EDITAL. 

15.2. O CA afeta o cálculo do desempenho da CONCESSIONÁRIA, uma vez que 

evidencia a disposição da CONCESSIONÁRIA a aterrar a menor quantidade de RSU, 

provendo soluções ambientalmente adequadas de DISPOSIÇÃO FINAL dos RSU, 

representando a consequência da metodologia, tecnologia e a natureza dos recursos 

materiais a serem utilizados pelos LICITANTES. 

15.3. Com o objetivo de avaliar as propostas técnicas com clareza e objetividade, a 

NOTA TÉCNICA será calculada, exclusivamente, a partir do CA apresentado pelos 

LICITANTES, conforme o item 18.2. 

15.4.  O CA apresentado pelos LICITANTES e constante da PROPOSTA 

TÉCNICA, deverá estar, obrigatoriamente, entre os intervalos de 0,2 (dois décimos) e 

1,0 (um inteiro), limitado a duas casas decimais. A proposta técnica que definir o CA 

fora desse intervalo será desqualificada.  

15.4.1. Não será considerada, para fins de obtenção do Índice de Redução de Resíduos 

Aterrados (IRRA), nos termos do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE 

INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA, a redução de massa dos RSU decorrente da utilização de 
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quaisquer tecnologias que envolvam, em sua parte ou totalidade, o 

TRATAMENTO TÉRMICO. 

15.4.1.1. Para fins de definição do QID, os RSU encaminhados para 

TRATAMENTO TÉRMICO, seja em parte ou em sua totalidade, não 

impactam em acréscimo da REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA. 

15.4.2. A determinação constante no item 15.4.1 deve ser considerada pelos 

LICITANTES, para fins de composição do CA, na formulação da PROPOSTA 

TÉCNICA. 

16. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 3 

16.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser apresentada conforme item 12 deste 

EDITAL, e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, 

conforme MODELO 2 constante no ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

PREVISTOS NO EDITAL. 

16.1.1. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL 

para cada LOTE DE LICITAÇÃO, devendo ser observado as regulamentações 

deste EDITAL. 

16.2. O valor apresentado pelo LICITANTE na PROPOSTA COMERCIAL, da 

mesma forma como informado no item 16.5.1, deve considerar como data-base o dia 

31 de dezembro de 2013.  

16.3. Para fins de comparação objetiva entre as PROPOSTAS, o LICITANTE 

deverá indicar em sua PROPOSTA COMERCIAL exclusivamente o valor pago pelo 

PODER CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado (VPTD), em R$ 

(reais), que compõe a PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL a ser recebida pela 

prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO, cujo cálculo seguirá o mecanismo 

de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA previsto no ANEXO V – 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

16.4. O VPTD é válido durante o período contratual. 

16.5. O VPTD a constar na PROPOSTA COMERCIAL, em conformidade com o 

disposto no art. 40, X, da Lei Federal nº 8.666/93, não poderá ser superior ao VALOR 

PAGO POR TONELADA DESTINADA TETO (VPTD teto) disposto a seguir: 

LOTE 1 
VPTD teto de R$ 79,18 (setenta e nove reais e dezoito 

centavos) 

LOTE 2 
VPTD teto de R$ 72,18 (setenta e dois reais e dezoito 

centavos) 
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16.5.1. O VPTD informado, para ambos os lotes, no item 16.5 foi fixado 

considerando-se como data-base o dia 31 de dezembro de 2013. 

16.5.2. O valor apresentado pelo LICITANTE na PROPOSTA COMERCIAL, da 

mesma forma como informado no item 16.5.1, deve considerar como data-base o 

dia 31 de dezembro de 2013. 

16.6. A REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA será variável conforme os 

resultados obtidos na execução dos serviços, estando sujeita a critérios de incentivo 

em função de seu desempenho, sempre nos termos do ANEXO V – 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

16.7. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA a ser paga pelos serviços 

prestados deverá considerar: 

16.7.1. os custos dos investimentos de pré-implantação, implantação, operação e 

encerramento e pós-operação, quando for o caso, bem como os custos 

permanentes e os operacionais, além das despesas não operacionais e das 

obrigações previstas no CONTRATO e seus ANEXOS; 

16.7.2. que todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO serão revertidos ao 

PODER CONCEDENTE por ocasião da extinção da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA e término do CONTRATO, em condições de operação 

normal e continuada, com atendimento a todas as condições previstas no 

CONTRATO e em seus ANEXOS; 

16.7.3. que, na época do advento do termo contratual, os investimentos da 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO que tenham sido realizados com o 

objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVIÇOS DE 

TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL já deverão ter sido 

amortizados; e 

16.7.4. que somente os investimentos vinculados a bens construídos ou adquiridos pela 

SPE ainda não amortizados ou depreciados serão objeto de indenização no caso 

de extinção do CONTRATO, conforme termos e condições previstos em tal 

instrumento. 

16.8. O benefício advindo das RECEITAS ACESSÓRIAS COMPARTILHADAS, 

bem como das provenientes de projetos associados que a CONCESSIONÁRIA 

pretenda implementar conforme sua PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL e com 

ciência do PODER CONCEDENTE, será compartilhado com o PODER 

CONCEDENTE, na forma do CONTRATO. 

16.9. O LICITANTE deverá apresentar em sua PROPOSTA COMERCIAL 

declaração de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, nacional ou estrangeira, emitida no 

papel timbrado da referida instituição, declarando que: 
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16.9.1. examinou o EDITAL, o plano de negócios do LICITANTE e sua PROPOSTA 

COMERCIAL; 

16.9.2. considera que a PROPOSTA COMERCIAL do LICITANTE tem viabilidade 

econômica; e 

16.9.3. considera viável a concessão de financiamentos necessários ao cumprimento 

das obrigações da CONCESSIONÁRIA, nos montantes e nas condições 

apresentadas pela LICITANTE. 

16.9.3.1. O plano de negócios a que se refere a declaração de INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA mencionado no item 16.9 deverá se encaminhado pelo 

LICITANTE vencedor ao PODER CONCEDENTE até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO 

DOE. 

16.9.3.1.1. A apresentação do plano de negócios do item 16.9.3.1 deverá ser 

no formato de relatório e expresso por meio de um sistema de 

planilhas (em Língua Portuguesa e em moeda nacional) com cálculos 

elaborados por fórmulas e vínculos que devem estar aparentes e 

disponíveis. Os arquivos deverão estar disponíveis para leitura sem uso 

de qualquer meio de proteção por senha ou chave de acesso e macros, 

e poderão estar compactados, desde que seja entregue também o 

“Software” utilitário empregado na compactação. Todas as fórmulas 

utilizadas devem ser evidentes. 

16.10. Para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL o LICITANTE poderá 

utilizar o PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, do ANEXO IV – PLANO 

DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA e estudos próprios de viabilidade que julgar 

necessários. 

16.11. Os valores devidos à CONCESSIONÁRIA a título de CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA pelos serviços prestados no âmbito do CONTRATO serão garantidos 

por meio da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER 

CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 24ª do CONTRATO. 

17. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 4 

17.1. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL: 

17.1.1. O LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos: 

17.1.1.1. carta de apresentação, conforme MODELO 3 constante no ANEXO I – 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL devidamente 

assinada;  

17.1.2. As empresas estrangeiras autorizadas pelo Poder Executivo a funcionar no 

Brasil, nos termos do artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro, somente poderão 
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participar da LICITAÇÃO se reunidas em CONSÓRCIO cuja líder seja brasileira 

e deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em conformidade 

com a legislação de seu país de origem, respeitando o previsto no item 17 deste 

EDITAL, e ainda: 

17.1.2.1. declaração expressa de que se submetem à legislação brasileira e de que 

renunciam a qualquer reclamação por via diplomática conforme MODELO 

7 do ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO 

EDITAL; 

17.1.2.2. procuração, em Língua Portuguesa ou traduzida para a Língua 

Portuguesa por tradutor juramentado, para representante legal no Brasil, 

outorgando-lhe poderes expressos para receber citações e responder 

administrativa e judicialmente, nos termos do artigo 32, § 4º da Lei Federal 

n.º 8.666/1993, conforme MODELO 8 do ANEXO I – MODELOS DE 

DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL; e 

17.1.2.3. declaração de atendimento às exigências dos itens de habilitação 

mediante documentos equivalentes, os quais deverão cumprir as 

formalidades do item 12 deste EDITAL, conforme as hipóteses abaixo: 

17.1.2.3.1. Em caso de existência de documentos equivalentes nos 

respectivos países de origem para atendimento das exigências previstas 

na habilitação, ou de documentos para as respectivas filiais brasileiras, 

os LICITANTES estrangeiros deverão apresentar declaração 

assinalando tal circunstância, conforme MODELO 9 do ANEXO I – 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL.  

17.1.2.3.2. Por outro lado, em caso de inexistência de documentos 

equivalentes nos respectivos países de origem aptos ao atendimento 

das exigências previstas para habilitação, ou de documentos para as 

respectivas filiais brasileiras, os LICITANTES estrangeiros deverão 

apresentar declaração assinalando tal circunstância, conforme 

MODELO 10 do ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

PREVISTOS NO EDITAL. 

17.1.2.3.3. No caso de divergência de interpretação entre o documento no 

idioma original e a sua tradução, prevalecerá o texto traduzido. 

17.1.3. No caso de empresas reunidas em CONSÓRCIO, deverá ser apresentado 

compromisso de constituição de CONSÓRCIO, firmado de acordo com as leis 

brasileiras, subscrito pelos consorciados, contendo: 

17.1.3.1. denominação do CONSÓRCIO; 

17.1.3.2. composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação 

de cada empresa consorciada no capital da futura SPE; 
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17.1.3.3. objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta 

LICITAÇÃO e com o OBJETO do CONTRATO; 

17.1.3.4. indicação da líder do CONSÓRCIO como responsável pela execução 

do OBJETO junto ao PODER CONCEDENTE; 

17.1.3.5. procuração outorgando à líder do CONSÓRCIO poderes expressos, 

irretratáveis e irrevogáveis para concordar com condições, transigir, 

compromissar-se, assinar quaisquer papéis, documentos e instrumentos de 

contratação relacionados a esta LICITAÇÃO e à execução do OBJETO do 

CONTRATO; 

17.1.3.6. declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente 

a partir da data de apresentação das PROPOSTAS, de aceitação de 

responsabilidade solidária, nos termos do artigo 33 da Lei Federal n.º 

8.666/1993, com suas alterações, no tocante ao OBJETO desta 

LICITAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na 

PROPOSTA, sendo que tal responsabilidade solidária somente cessará: 

17.1.3.6.1. no caso de o CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, 

após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE; 

17.1.3.6.2. no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE 

vencedor, em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE. 

17.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

17.2.1. Os documentos a seguir listados devem ser apresentados pelo LICITANTE 

individual ou por cada empresa integrante de um CONSÓRCIO, inclusive a líder 

do CONSÓRCIO: 

17.2.1.1. ato constitutivo, estatuto e, incluindo, se houver, as alterações 

realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na Junta 

Comercial competente, nos seguintes termos: 

17.2.1.1.1. No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, quando 

aplicável, acompanhados dos documentos devidamente registrados de 

eleição dos seus administradores e das respectivas publicações na 

imprensa. 

17.2.1.2. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, nos termos do artigo 1.134 do 

Código Civil Brasileiro, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 
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17.2.1.3. declaração, conforme MODELO 4 constante no ANEXO I – 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL, quanto aos 

seguintes tópicos, caso o LICITANTE, quando da realização da 

LICITAÇÃO, não tenha constituído a SPE: 

17.2.1.3.1. qualquer que seja o LICITANTE, participante isolado ou 

reunido em CONSÓRCIO, compromisso de constituição, caso seja 

ADJUDICATÁRIO, de SPE para a assinatura do CONTRATO, 

segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, no 

Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; 

17.2.1.3.2. de que, até o final do primeiro ano de vigência do CONTRATO, 

organizará a SPE no formato de sociedade anônima; 

17.2.1.3.3. em se tratando de CONSÓRCIO, compromisso de todas as 

empresas consorciadas de constituir a SPE, observadas as condições 

apresentadas nas PROPOSTAS, bem como a participação de cada uma 

das empresas no CONSÓRCIO; 

17.2.1.3.4. declaração de que o objeto social da SPE a ser constituída 

restringir-se-á, exclusivamente, à participação na LICITAÇÃO e à 

execução do OBJETO do CONTRATO, o que deverá estar 

contemplado em seus atos constitutivos; 

17.2.1.3.5. compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE 

nos termos da CLÁUSULA 8ª do CONTRATO; 

17.2.1.3.6. compromissos de adoção, pela SPE, de padrões de governança 

corporativa e de contabilidade, e de elaboração de demonstrações 

financeiras padronizadas, nos termos do artigo 9º, § 3º a Lei Federal 

n.º 11.079/2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n.º 

6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e 

17.2.1.3.7. declaração de ciência de que, durante todo o prazo de vigência 

do CONTRATO, as transferências do controle acionário da SPE e da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA dependerão de prévia anuência 

do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade, nos termos do 

artigo 27 da Lei Federal n.º 8.987/1995 e do CONTRATO. 

17.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

17.3.1. Os LICITANTES e cada uma das empresas integrantes de CONSÓRCIO, 

conforme aplicável, deverão apresentar os seguintes documentos para 

comprovação de qualificação econômico-financeira: 
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17.3.1.1. para qualquer tipo de sociedade empresária: certidão negativa de pedido 

de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da 

Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com data de, 

no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da sessão pública de 

abertura dos envelopes; 

17.3.1.2. para sociedades simples: certidão expedida pelo Distribuidor Judicial 

das Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial) da Comarca onde a 

empresa está sediada, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 

data da primeira sessão pública de abertura dos envelopes. Em havendo 

qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão atualizada 

que aponte a situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes 

da data de entrega da PROPOSTA COMERCIAL e dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO; 

17.3.1.3. balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

devidamente auditados, e acompanhados pelo relatório de auditoria externa 

e notas explicativas, se houver, podendo ser atualizados pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

17.3.1.3.1. Entende-se por apresentados na forma da lei, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente datados e 

assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de 

contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade, assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404, de 1976 (Sociedade Anônima): 

I. Publicados em Diário Oficial; ou 

II. Publicados em jornal de grande circulação; ou 

III. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do LICITANTE. 

b) Sociedades limitadas (Ltda.): 

I. Por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do LICITANTE ou em 

outro órgão equivalente, ou 

II. Por fotocópia autenticada do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do LICITANTE; 
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III. Por documento emitido via internet do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, desde que assinados digitalmente, 

utilizando-se de certificado de segurança mínimo tipo A3, emitido 

por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento 

digital, no caso da sociedade limitada ser tributada pelo lucro real, 

conforme legislação vigente. 

17.3.1.3.2. As empresas constituídas após o encerramento do último 

exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial e às 

Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

17.3.1.3.3. Na hipótese de alteração do Capital após a realização do 

Balanço Patrimonial, o LICITANTE deverá apresentar documentação 

de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial. 

17.3.1.4. para empresas estrangeiras: balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao último exercício social, com todos os valores 

convertidos para R$ (reais) e elaborados de acordo com as normas contábeis 

aplicáveis no Brasil (BRGAAP), em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 6.404/1976 e na Lei Federal n.º 11.638/2007, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado de 

certificado de Auditores Independentes. 

17.3.1.5. comprovação, por meio das demonstrações financeiras mencionadas 

nos itens 17.3.1.3 e 17.3.1.4 acima, pelo LICITANTE ou por todas as 

empresas integrantes do CONSÓRCIO, de boa situação financeira, avaliada 

pelos índices de Liquidez Geral (ILG), e Liquidez Corrente (ILC), iguais ou 

superiores a 0 (zero), bem como pelo Índice de Endividamento (IE) igual ou 

inferior a 1 (um) – resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

 
Em que:  

ILG: Índice de Liquidez Geral; 

AC: Ativo Circulante, excluídos os títulos descontados e provisão para devedores duvidosos; 

RLP: Realizável a Longo Prazo; 

PC: Passivo Circulante; 

ELP: Exigível a Longo Prazo. 

 
Em que:  

ILC: Índice de Liquidez Corrente;  

AC: Ativo Circulante; e  

PC: Passivo Circulante. 

IE = (PC + ELP) / AT 
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Em que: 

IE: Índice de Endividamento 

PC: Passivo Circulante; 

ELP: Exigível a Longo Prazo; e 

AT: Ativo Total. 

17.3.1.6. Para os fundos de investimentos, em substituição aos índices constantes 

no item 17.3.1.5, deverão comprovar Índice de Alavancagem (IA) igual ou 

inferior a 14,0, apurado a partir das demonstrações financeiras do último 

exercício, de acordo com a seguinte fórmula: 

IA = CT / PL 

Em que: 

IA: Índice de Alavancagem; 

CT: Passivo real, menos o patrimônio líquido e os diversos; 

PL: Capital social integralizado, mais as reservas capitalizáveis e lucros, menos os prejuízos. 

17.3.1.7. Para as entidades de previdência complementar, em substituição aos 

índices constantes item 17.3.1.5, deverão comprovar Índice de Cobertura de 

Benefícios (ICB) igual ou superior a 0,7, apurado a partir das 

demonstrações financeiras do último exercício, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

ICB = (AT – CC – EO – EC – F – BC – PMI) / BaC 

Em que: 

ICB: Índice de Cobertura de Benefícios; 

AT: Ativo Total; 

CC: Contribuições Contratadas; 

EO: Exigível Operacional; 

EC: Exigível Contingencial; 

F: Fundos; 

BC: Benefícios Concedidos; 

PMI: Provisões Matemáticas a Integralizar; 

BaC: Benefícios a Conceder. 

17.3.1.8. Na hipótese do LICITANTE não atender aos índices financeiros 

indicados no item 17.3.1.5, 17.3.1.6 ou 17.3.1.7, conforme o caso, deverá 

comprovar, por meio das demonstrações financeiras mencionadas nos itens 

17.3.1.3 e 17.3.1.4, patrimônio líquido de valor, no mínimo, para 

LICITANTE individual e para LICITANTES reunidos em CONSÓRCIO 

de valor anterior acrescido em 30% (trinta por cento), nos exatos termos do 

artigo 33, III da Lei Federal n.º 8.666/1993, por meio da soma dos 

patrimônios líquidos das empresas que o compõem, na proporção de suas 

respectivas participações, por LOTE DE LICITAÇÃO até a data de entrega 

dos envelopes, conforme demonstrado abaixo: 
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Comprovação de patrimônio 

líquido mínimo para 

LICITANTE individual 

Comprovação de patrimônio líquido 

mínimo para LICITANTES 

reunidos em CONSÓRCIO 

LOTE 1 

Valor de R$ 108.725.962,92 (cento 

e oito milhões e setecentos e vinte 

e cinco mil e novecentos e sessenta 

e dois reais e noventa e dois 

centavos) 

Valor de R$ 141.343.751,79 (cento e 

quarenta e um milhões e trezentos e 

quarenta e três mil e setecentos e 

cinquenta e um reais e setenta e nove 

centavos) 

LOTE 2 

Valor de R$ 111.581.459,75 (cento 

e onze milhões e quinhentos e 

oitenta e um mil e quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos) 

Valor de R$ 145.055.897,67 (cento e 

quarenta e cinco milhões e cinquenta e 

cinco mil e oitocentos e noventa e sete 

reais e sessenta e sete centavos) 

17.3.2. Os valores expressos em moeda estrangeira serão convertidos em R$ (reais) 

pela taxa de paridade de moeda e cotações divulgadas na transação da moeda do 

país de origem, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tendo como referência a 

data-base do respectivo documento. 

17.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA: 

17.4.1. Os LICITANTES e cada uma das empresas integrantes de CONSÓRCIO 

deverão apresentar os seguintes documentos para comprovação de regularidade 

fiscal: 

17.4.1.1. comprovação de inscrição no: 

17.4.1.1.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

– CNPJ/MF, nos moldes da Instrução Normativa nº 1.005/2010 da 

Receita Federal do Brasil – RFB; 

17.4.1.1.2. Fazenda Estadual, ou, se for o caso, documento comprobatório 

de isenção; e 

17.4.1.1.3. Fazenda Municipal. 

17.4.1.2. comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, por meio da Certidão Negativa de Débito – CND; 

17.4.1.3. comprovação de situação regular perante a Fazenda Nacional, por meio 

da certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos 

tributos administrados pela RFB e à dívida ativa da União administrada pela 

PGFN; 
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17.4.1.4. comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, por meio do Certificado de Regularidade de 

Situação – CRS, que esteja dentro do prazo de validade nele atestado; 

17.4.1.5. Prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal 

(esta referente ao ISSQN) todas do domicílio ou sede do LICITANTE, 

datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data inicial de 

recebimento dos envelopes; 

17.4.1.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do 

Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, 

conforme disposto na Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

17.4.2. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal certidões negativas ou 

certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os 

débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

17.4.3. Na hipótese de não haver a expedição, na localidade da sede do LICITANTE, 

de certidões conjuntas ou consolidadas, deverão ser apresentadas certidões 

segregadas, na forma da legislação aplicável, que comprovem a inexistência de 

débitos tributários, bem como a inexistência de inscrição de obrigações na dívida 

ativa da autoridade tributária local. 

17.4.4. No caso de LICITANTE estrangeiro, a comprovação de regularidade fiscal 

será aferida por meio da apresentação de documentos equivalentes aos 

relacionados no item 17.4.1. acima, sempre de acordo com a lei do país de 

origem do LICITANTE e observadas as formalidades do item 12 deste EDITAL. 

17.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

17.5.1. O LICITANTE, ou, no mínimo, 1 (uma) das empresas integrantes do 

CONSÓRCIO, deverá apresentar, para comprovação de qualificação técnica, 

atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m), no mínimo, ter atuado diretamente na operação de 

empreendimento que tenha tido por objeto o TRATAMENTO e/ou a 

DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada de, em média, no mínimo 600 

(seiscentas) toneladas/dia de RSU pelo período contínuo mínimo de 3 (três) anos. 

17.5.1.1. Para atendimento da quantidade exigida neste item 17.5.1 será admitido 

o somatório de atestados, nas seguintes condições: 

17.5.1.1.1. demonstrar a atuação direta na operação de empreendimento que 

tenha tido por objeto a TRATAMENTO e/ou a DISPOSIÇÃO FINAL 

ambientalmente adequada de, em média, no mínimo 300 (trezentas) 

toneladas/dia de RSU pelo período contínuo mínimo de 3 (três) anos. 
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17.5.1.1.2. somente serão aceitos atestados em que o LICITANTE 

individual ou membro de CONSÓRCIO figure como responsável 

direto pela execução do empreendimento. Neste caso, a atuação no 

empreendimento deve ter sido individual, ou como consorciado, com 

participação mínima de 30% (trinta por cento) no CONSÓRCIO. 

17.5.2. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 

desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados que, 

inequívoca e documentalmente, a empresa comprove a transferência definitiva de 

acervo técnico. 

17.5.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

17.5.3.1. objeto; 

17.5.3.2. características das atividades e serviços desenvolvidos realizados de 

forma satisfatória; 

17.5.3.3. valor total do empreendimento; 

17.5.3.4. valor proveniente de capital próprio; 

17.5.3.5. datas de início e de término da realização das atividades e serviços; 

17.5.3.6. descrição das atividades exercidas no CONSÓRCIO, quando o atestado 

tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

17.5.3.7.  local da realização das atividades e serviços; 

17.5.3.8. CNPJ e razão social do emitente; e 

17.5.3.9. nome e identificação do signatário. 

17.5.4. O LICITANTE deverá apresentar de forma clara e inequívoca os dados 

relevantes dos atestados apresentados, devendo ainda, para eventual 

complementação de informações exigidas no item 17, anexar outros documentos 

comprobatórios pertinentes. 

17.5.5. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência, 

sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da LICITANTE, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações 

prestadas. 

17.5.6. Serão admitidos, para fins do disposto neste item 17, os atestados emitidos em 

nome de sociedades controladas, de sociedade controladora ou de sociedades 

sujeitas ao mesmo controle acionário. 

17.5.7. As comprovações exigidas no item 17.5.1 poderão ser feitas por meio de 

declarações do LICITANTE, quando se tratar de empreendimentos próprios, as 
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quais deverão observar o disposto neste item 17 e vir acompanhadas dos 

documentos necessários à comprovação de sua veracidade. 

17.5.8. Quando os valores apresentados nos atestados forem em moeda estrangeira, os 

montantes relativos ao porte dos empreendimentos realizados serão convertidos 

em R$ (reais) pela taxa de câmbio em vigor na data de ocorrência da experiência 

relatada. 

17.6. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO 

17.6.1. Se o LICITANTE for INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, deverá apresentar, além 

dos documentos já referidos para habilitação jurídica, qualificação econômico-

financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica, comprovação da 

autorização de funcionamento como INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, emitida 

pelo Banco Central do Brasil. 

17.6.2. Se o LICITANTE for entidade aberta ou fechada de previdência 

complementar, deverá apresentar, além dos documentos já referidos para 

habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 

qualificação técnica, comprovante de autorização expressa e específica quanto à 

constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, 

concedida pelo órgão fiscalizador competente, e declaração de que os planos e 

benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção 

da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. 

17.6.3. Se o LICITANTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos 

documentos já referidos para habilitação jurídica, qualificação econômico-

financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica, os seguintes documentos: 

17.6.3.1. ato constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão 

competente; 

17.6.3.2. prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício; 

17.6.3.3. comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM); 

17.6.3.4. regulamento do fundo de investimento, e suas posteriores alterações, se 

houver; 

17.6.3.5. comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento 

perante o Registro de Títulos e Documentos competente; 

17.6.3.6. comprovação de que o fundo de investimento encontra-se devidamente 

autorizado a participar da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode 

representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, 
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assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações e 

direitos que dela decorrerem; e 

17.6.3.7. comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor 

do fundo de investimento, perante a CVM; 

17.7. DECLARAÇÕES 

17.7.1. Os LICITANTES e cada uma das empresas integrantes de CONSÓRCIO 

deverão apresentar as seguintes declarações, conforme MODELO 6 constante do 

ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL: 

17.7.1.1. declaração de que se encontram em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no tocante à observância das vedações 

estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, atinentes 

à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 

(dezoito) anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendizes, a partir dos 14 (catorze) anos; 

17.7.1.2. declaração assegurando que, até a presente data, não existem fatos 

supervenientes e impeditivos para sua contratação e que não pesa contra si 

declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública 

de qualquer esfera de Governo, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

17.8. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

17.8.1. O LICITANTE que possuir o Certificado de Registro Cadastral – 

Cadastramento (CRC), emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) poderá apresentá-lo para utilizar-se 

de documento nele constante como substituto de documento exigido para este 

certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o 

documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não 

poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento 

exigido para este certame com a validade em vigor. 

17.8.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 

certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, 

mesmo que estejam com a validade expirada. 

17.8.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em 

cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ou por membro de sua equipe de 

apoio, no momento da análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou 

ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 
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17.8.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 

nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 

meio legal de prova. 

17.8.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, o LICITANTE será inabilitado. 

17.8.3. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do LICITANTE vencedor. 

CAPÍTULO III – JULGAMENTO 

18. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO  

18.1. PROCEDIMENTO GERAL DE JULGAMENTO 

18.1.1. No dia, local e hora designados no PREÂMBULO deste EDITAL e no aviso de 

convocação da LICITAÇÃO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em 

sessão pública de abertura dos envelopes, proclamará o recebimento simultâneo 

dos envelopes das LICITANTES que tenham sido protocolados nos termos do 

preâmbulo deste EDITAL. 

18.1.1.1. Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) dias corridos, a ser 

definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO diante da 

avaliação do caso concreto, para a complementação, pelo LICITANTES, de 

insuficiências ou de correções de falhas. 

18.1.1.2. Em qualquer caso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá 

pedir informações complementares e efetuar diligências para aferir ou 

confirmar a autenticidade das informações contidas nos projetos, atestados, 

declarações, contratos ou subcontratos.  

18.1.1.3. Apurada qualquer desconformidade nas informações que venha a 

comprometer a aferição das PROPOSTAS, o LICITANTE será 

desclassificado. 

18.1.1.4. Serão, então, rubricados, ainda fechados, os demais envelopes de cada 

LICITANTE, por todos os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes que assim 

desejarem. 

18.1.2. Na sequência, será realizada a abertura dos ENVELOPES 1 – DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA de cada um dos 

LICITANTES, para verificação da condição de credenciamento e análise das 

GARANTIAS DE PROPOSTA estabelecidas nos itens 12 a 14 deste EDITAL.  
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18.1.2.1. Após a abertura e rubrica dos documentos constantes dos ENVELOPES 

1, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO franqueará a palavra aos 

LICITANTES para observações ou reclamações que entenderem cabíveis, 

as quais serão consignadas e ata. 

18.1.2.2. Se não houver a interposição de recursos por parte dos LICITANTES 

quando à GARANTIA DE PROPOSTA, serão abertos os ENVELOPES nº 

2 e nº 3 – PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL. Caso haja 

interposição de recursos por parte dos LICITANTES, ocorrerá no dia, local 

e hora a ser designada, sessão pública de abertura dos envelopes, em que 

serão abertos os ENVELOPES nº 2 e nº 3 – PROPOSTAS TÉCNICA E 

COMERCIAL dos LICITANTES. 

18.1.3. Em seguida, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO prosseguirá com a 

abertura dos ENVELOPES 2 – PROPOSTA TÉCNICA e, em seguida, serão 

abertos em mesma sessão pública os ENVELOPES 3 – PROPOSTA 

COMERCIAL dos LICITANTES aptos a participarem da LICITAÇÃO, seguida 

da rubrica de seu inteiro teor pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES, no qual 

examinará as propostas e decidirá sobre a aceitabilidade das mesmas.  

18.1.3.1. Os prazos relativos aos recursos contra a PROPOSTA TÉCNICA serão 

abertos ao final da sessão de julgamento das propostas, que envolve a 

análise das PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL. 

18.1.4. A LICITAÇÃO dos 2 (dois) LOTES DE LICITAÇÃO, regida por este 

EDITAL, ocorrerá em mesma Sessão Pública de abertura dos envelopes das 

propostas. 

18.1.5. Os LICITANTES classificados serão aqueles cujas PROPOSTAS TÉCNICA e 

COMERCIAL atendam à totalidade das exigências estabelecidas na legislação 

aplicável e ainda esteja submetida a condições e termos previstos neste EDITAL. 

18.1.5.1. Será aberto o primeiro LOTE DE LICITAÇÃO e realizada a 

classificação das NOTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS, por meio da 

NOTA FINAL DE LICITAÇÃO (NFL), aplicando o mesmo procedimento 

ao segundo LOTE DE LICITAÇÃO. 

18.1.5.2. O vencedor do LOTE DE LICITAÇÃO será aquele que apresentar a 

maior NOTA FINAL DA LICITAÇÃO (NFL). 

18.1.6. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAL e TÉCNICA do 

LICITANTE:  

18.1.6.1.1. Que não apresentar os documentos exigidos para os 

ENVELOPES 2 e 3, na forma e condições estabelecidas neste 

EDITAL e em seus ANEXOS; 
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18.1.6.1.2. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa com 

poderes para representar a LICITANTE;  

18.1.6.1.3. Que não estiver totalmente expressa em R$ (reais), na forma 

indicada no item 16 deste EDITAL; 

18.1.6.1.4. Que não estiver redigida em Língua Portuguesa; 

18.1.6.1.5. Cujo CA seja apresentado em desconformidade com o item 15.4 

deste EDITAL; 

18.1.6.1.6. Cujo valor do VPTD seja superior ao VPTD teto previsto no 

item 16.5 deste EDITAL; 

18.1.6.1.7. Que não considerar todos os tributos incidentes sobre o 

OBJETO da LICITAÇÃO, na forma da legislação vigente; 

18.1.6.1.8. Que considerar qualquer benefício fiscal que possa vir a ser 

conferido à CONCESSIONÁRIA, no âmbito da União, do Estado e do 

Município, durante o PRAZO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, sem que efetivamente exista no momento da 

LICITAÇÃO; 

18.1.6.1.9. Que seja considerada inexequível ou financeiramente 

incompatível com os objetivos da licitação; e 

18.1.6.1.10. Que contiver vícios ou omitir qualquer elemento solicitado. 

18.1.7. A PROPOSTA TÉCNICA será julgada com base no critério do maior 

COEFICIENTE AMBIENTAL (CA) apresentado a partir dos elementos 

descritos no ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA deste EDITAL. 

18.1.8. Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que apresente qualquer menção 

quanto aos valores contidos na PROPOSTA COMERCIAL. 

18.1.9. A PROPOSTA COMERCIAL será julgada com base no menor valor pago pelo 

PODER CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado (VPTD), em R$ 

(reais), que compõe a PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL nos termos do 

ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA deste EDITAL. 

18.1.10. Em qualquer momento do julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, 

não se considerará qualquer oferta ou vantagem não admitidas expressamente 

neste EDITAL, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas dos demais 

LICITANTES. 
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18.1.11. Os LICITANTES classificados serão aqueles cujas PROPOSTAS 

TÉCNICA e COMERCIAL atendam à totalidade das exigências estabelecidas na 

legislação aplicável e ainda esteja submetida a condições e termos previstos neste 

EDITAL. 

18.1.12. Sendo aceitável a classificação em ordem decrescente dos 

LICITANTES pelo cálculo da NOTA FINAL DA LICITAÇÃO baseada no 

julgamento de melhor técnica e de menor valor pago pelo PODER 

CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado (VPTD), será aberto o 

envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do LICITANTE 

melhor classificado em cada LOTE DE LICITAÇÃO, para confirmação das suas 

condições habilitatórias, se não houver a interposição de recursos por parte dos 

demais LICITANTES. 

18.1.12.1. Caso haja interposição de recursos por parte dos demais LICITANTES, 

ocorrerá no dia, local e hora a ser designada, sessão pública de abertura dos 

envelopes, em que será aberto o ENVELOPE 4 – da DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO do primeiro classificado na fase de julgamento das 

PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS. 

18.1.13. Os documentos serão rubricados pelos membros da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos 

LICITANTES presentes.  

18.1.14. Após a abertura e rubrica dos documentos constantes do ENVELOPE 4, 

a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO franqueará a palavra aos 

LICITANTES para observações ou reclamações que entenderem cabíveis, as 

quais serão consignadas em ata. 

18.1.15. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos 

e decidirá sobre as observações, de imediato, na mesma sessão, ou designará 

outra data para divulgação do resultado, quando a questão requerer exame mais 

acurado.  

18.1.16. Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente e 

sem ressalvas, o disposto acerca dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no 

item 12 e 17 deste EDITAL, para cada um dos LOTES DE LICITAÇÃO. 

18.1.17. Se o LICITANTE classificado em primeiro lugar não atender às 

exigências para a habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO abrirá 

o ENVELOPE 4 – dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do LICITANTE 

classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, repetindo-se os 

procedimentos descritos neste item do EDITAL. 

18.1.18. Da reunião de julgamento e de habilitação será lavrada ata 

circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos LICITANTES. 
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18.1.19. Os procedimentos licitatórios previstos no item 18 para cada LOTE DE 

LICITAÇÃO serão realizados conjuntamente. 

18.1.20. O recebimento dos envelopes e a Sessão Pública da LICITAÇÃO 

seguirão a ordem de eventos e cronograma indicados na tabela abaixo: 

 

Eventos Descrição do Evento 

1 Publicação do EDITAL 

2 Prazo para solicitação de esclarecimentos ao EDITAL 

3 Divulgação da ata com os esclarecimentos ao EDITAL 

4 Termo final do prazo para impugnação ao EDITAL 

5 Divulgação do resultado do julgamento da impugnação 

ao EDITAL 

6 Recebimento pela Comissão de LICITAÇÃO de todas 

as vias dos 4 (quatro) envelopes pardos, fechados, 

separados, indevassáveis, distintos e identificados 

conforme EDITAL: 

ENVELOPE nº 01 DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE 

PROPOSTA; 

ENVELOPE nº 02 PROPOSTA TÉCNICA; 

ENVELOPE nº 03 PROPOSTA COMERCIAL 

ENVELOPE nº 04 DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO. 

7 Abertura dos envelopes referentes aos DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE 

PROPOSTA, para verificação da condição de 

credenciamento de cada um dos LICITANTES. 

8 Solicitação de complementação, pelos LICITANTES, 

de insuficiências ou de correções de falhas. 

9 Prazo para a complementação de insuficiências ou de 

correções de falhas pelos LICITANTES. 

10 Análise das GARANTIAS DAS PROPOSTAS, 

correndo-se dessa data o prazo para interposição de 

eventuais recursos. 

11 Finalização do prazo para interposição de recursos. 

12 Publicação do julgamento dos recursos. 

13 Abertura das PROPOSTAS TÉCNICAS e 

COMERCIAIS dos LICITANTES cujas GARANTIAS 

DE PROPOSTAS tiverem sido aceitas e realização da 

LICITAÇÃO e julgamento das propostas. 
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14 Publicação no sítio eletrônico previsto no EDITAL da 

ordem de classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS e 

COMERCIAIS correndo-se dessa data o prazo para 

interposição de eventuais recursos. 

15 Finalização do prazo para interposição de recursos. 

16 Publicação do julgamento dos recursos. 

17 Abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

apenas do LICITANTE classificado em primeiro lugar 

na ordem de classificação das PROPOSTAS 

TÉCNICAS e COMERCIAIS. 

18 Publicação no sítio eletrônico previsto no EDITAL e 

abertura de prazo para interposição de eventuais 

recursos referentes ao julgamento Dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO apenas do LICITANTE 

classificado em primeiro lugar acerca da decisão da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

19 Finalização do prazo para interposição de recursos. 

20 Publicação do julgamento dos recursos. 

21 HOMOLOGAÇÃO do Resultado do certame e 

ADJUDICAÇÃO do processo licitatório pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

22 Publicação no sítio eletrônico previsto no EDITAL do 

Ato de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO. 

23 Atendimento, pelo LICITANTE vencedor, das 

condições prévias à assinatura do CONTRATO, 

conforme o EDITAL. 

24 Assinatura do CONTRATO. 

25 Publicação do extrato do CONTRATO no DOE e no 

sítio eletrônico previsto no EDITAL. 

18.1.21. A Sessão Pública da LICITAÇÃO poderá ser suspensa pela 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que indicará, se necessário, os prazos para 

interposição de recursos e respectivas impugnações. 

18.2. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL DA LICITAÇÃO 

18.2.1. O critério de julgamento da presente LICITAÇÃO é o previsto na alínea “b”, 

do inciso II, do art. 12 da Lei Federal nº 11.079, de 2004, qual seja, melhor 

proposta em razão da combinação do critério de menor valor pago pelo PODER 

CONCEDENTE para cada tonelada de RSU destinado (VPTD), com o de melhor 

técnica para redução de percentual aterrado (CA). 

18.2.1.1. As PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS de cada LICITANTE 

serão julgadas e comporão a NOTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS, 

respectivamente, de cada LICITANTE. 
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18.2.1.2. Para fins de comparação objetiva das PROPOSTAS TÉCNICAS e 

COMERCIAIS, os LICITANTES deverão formular suas PROPOSTAS 

com base nos critérios definidos nos itens 15 e 16 deste EDITAL e 

conforme os MODELOS 1 e 2 do ANEXO I – MODELOS DE 

DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL. 

18.2.1.3. As NOTAS TÉCNICAS e NOTAS COMERCIAIS comporão a NOTA 

FINAL DA LICITAÇÃO a ser julgada e classificada em ordem 

decrescente, conforme previsto neste item 18.2, sendo declarado vencedor o 

LICITANTE que obtiver a maior NOTA FINAL DA LICITAÇÃO (NFL) 

em cada LOTE DE LICITAÇÃO. 

18.2.2. A NOTA TÉCNICA (NT) será o valor do CA apresentado na PROPOSTA 

TÉCNICA, obedecerá equação a seguir, variando de 0,2 (dois décimos) a 1,0 

(um inteiro), limitado a duas casas decimais: 

0,8

2,0
NT




CA
 

Em que: 

NT: Nota Técnica 

CA: COEFICIENTE AMBIENTAL 

 

18.2.2.1. Nos termos do item 2.7 do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE 

INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA, o CA representa a disposição da 

CONCESSIONÁRIA a aterrar menor quantidade de RSU provendo 

soluções ambientalmente adequadas para a destinação final dos RSU, bem 

como a propensão ao risco de oscilação da REMUNERAÇÃO em função 

da quantidade relativa de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

aterrados. 

18.2.2.1.1. Maiores valores do CA contribuirão para aumento da amplitude 

do QID, e consequentemente para a obtenção de maiores notas à 

medida que o IRRA aumente. Maiores valores da variável CA também 

produzirão menores notas do QID caso o IRRA reduza. 

18.2.2.1.2. Não será considerada, para fins de obtenção do Índice de 

Redução de Resíduos Aterrados (IRRA), nos termos do ANEXO V – 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, a 

redução de massa dos RSU decorrente da utilização de tecnologias de 

TRATAMENTO TÉRMICO. Assim, para fins de definição do QID, os 

RSU encaminhados para TRATAMENTO TÉRMICO não impactam 

em acréscimo da REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA. 
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18.2.2.1.3. A determinação constante no item 18.2.2.1.2 deve ser 

considerada pelos LICITANTES, para fins de composição do CA, na 

formulação da PROPOSTA TÉCNICA. 

18.2.3. A NOTA COMERCIAL (NC) será o valor do VPTD apresentado na 

PROPOSTA COMERCIAL e obedecerá a equação a seguir, variando de 0,00 

(zero) a 1,00 (um): 

 
VPTDteto

VPTDVPTDteto 
NC  

Em que:  

NC = Nota Comercial 

VPTD teto: Valor Pago por Tonelada Destinada Teto 

VPTD: Valor Pago por Tonelada Destinada 

 

18.2.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO fará o cálculo da NOTA FINAL 

DA LICITAÇÃO (NFL) dos LICITANTES, observando-se a seguinte fórmula: 

 

 
VPTDteto

VPTDVPTDtetoCA 







 


8,0

2,0
NFL  

 

Onde: 

NFL: Nota Final da Licitação 

CA: Coeficiente Ambiental 

VPTD teto: Valor Pago por Tonelada Destinada Teto 

VPTD: Valor Pago por Tonelada Destinada 

 

18.2.5. Aplicada a fórmula de que trata o item 18.2.4, serão classificadas as NOTAS 

FINAIS DA LICITAÇÃO (NFL) em ordem decrescente, sendo declarado 

vencedor o LICITANTE que obtiver a maior NOTA FINAL DA LICITAÇÃO 

(NFL) em cada LOTE DE LICITAÇÃO. 

18.2.5.1. Havendo igualdade na maior NOTA FINAL DA LICITAÇÃO (NFL) 

em cada LOTE DE LICITAÇÃO, os LICITANTES que se apresentarem 

nesta condição serão classificados em ordem decrescente, a partir do valor 

do CA indicado na PROPOSTA TÉCNICA, sendo declarado vencedor o 

LICITANTE que apresentar o maior CA indicado na PROPOSTA 

TÉCNICA para o respectivo LOTE DE LICITAÇÃO. 

18.2.5.2. Persistindo a igualdade, para classificação dos LICITANTES será 

adotado o critério de desempate estabelecido nos arts. 3º, §2º, e 45, §2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
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19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

19.1. Após a declaração do vencedor, será facultado aos LICITANTES, nos termos 

do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, e do art. 13, inc. I, da Lei Federal nº 

11.079/04, a interposição de recurso administrativo contra todas as decisões 

constantes da ata referida no item 18.1.18, para o Diretor-Geral da Agência de 

Desenvolvimento da RMBH, por intermédio do Presidente da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação 

do ato ou da lavratura da ata pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

19.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir 

à autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, 

dentro do prazo citado. 

19.3. A interposição de recurso será comunicada aos demais LICITANTES, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

19.4. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

19.4.1. ser devidamente fundamentados; 

19.4.2. ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; 

19.4.3. ser protocolados junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO; e 

19.4.4. não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já 

deveriam ter sido apresentados nos ENVELOPES 1, 2, 3 e/ou 4 e cuja omissão 

não tenha sido suprida na forma estabelecida neste EDITAL. 

19.5. Os recursos interpostos fora do prazo ou em local diferente do indicado não 

serão conhecidos. 

19.6. Os recursos contra os atos decisórios constantes da ata referida no item 18.1.18 

terão efeito suspensivo obrigatório. 

19.7. O acolhimento dos recursos interpostos importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

19.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

19.9. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para manifestação de intenção de 

interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação do LICITANTES, 

serão devolvidos aos LICITANTES desclassificados os envelopes “DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 

LICITAÇÃO. 

19.10. Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não sejam 

pertinentes ao direito dos LICITANTES e ao interesse público serão considerados 
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como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso, objeto de 

representação por parte da SEGEM ao Ministério Público, instrumentalizando-o para 

oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por infração ao artigo 93 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

20. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

20.1. O OBJETO será adjudicado ao LICITANTE cuja PROPOSTA classificar-se 

em primeiro lugar, na conformidade deste Capítulo, pelas autoridades responsáveis 

pela HOMOLOGAÇÃO do processo. 

20.2. Na eventualidade de o OBJETO não vir a ser contratado por desinteresse do 

LICITANTE vencedor ou pelo não comparecimento para assinatura do CONTRATO, 

o PODER CONCEDENTE poderá adjudicar o OBJETO ao LICITANTE detentor da 

PROPOSTA classificada a seguir, desde que a decisão seja devidamente justificada. 

20.2.1. Se houver mais de uma recusa, poder-se-á adotar procedimento idêntico para 

os demais LICITANTES classificados. 

20.3. Proclamado o resultado final da LICITAÇÃO, o OBJETO será adjudicado ao 

LICITANTE vencedor nas condições por ele ofertadas. 

20.4. Será condição para a adjudicação e homologação da LICITAÇÃO, após o 

atendimento a todos os requisitos legais, a formalização dos instrumentos 

competentes junto aos MUNICÍPIOS CONVENENTES. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido pelo PODER CONCEDENTE permitirá a aplicação das seguintes 

sanções: 

21.1.1. advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

21.1.2. multa, conforme o disposto no item 23.2 deste EDITAL; 

21.1.3. suspensão temporária do direito de licitar; 

21.1.4. indenização ao PODER CONCEDENTE da diferença de custo para 

contratação de outro licitante; e 

21.1.5. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

21.2. As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente, 

de acordo com a gravidade da infração, assegurada ampla defesa ao 

ADJUCATÁRIO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 

10 (dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade. 
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21.3. A sanção de suspensão de participar em LICITAÇÃO e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA também poderá ser aplicada àqueles que retardarem 

indevidamente o andamento da LICITAÇÃO, àqueles que fizerem declaração falsa 

ou cometerem fraude fiscal e àqueles que não mantiverem a proposta. 

22. FRAUDE E CORRUPÇÃO 

22.1. O PODER CONCEDENTE exige dos concorrentes, fornecedores e contratados 

que observem o mais alto padrão de ética durante a LICITAÇÃO e execução de tais 

contratos. Em consequência desta política, o Estado define, com os propósitos dessa 

disposição, os seguintes termos: 

22.1.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação 

de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 

processo de LICITAÇÃO ou execução do CONTRATO; 

22.1.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de LICITAÇÃO ou a execução de um CONTRATO, e incluir prática 

conspiratória entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) 

destinados a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não 

competitivos e privar a contratante dos benefícios da competição livre e aberta; 

22.1.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjos entre dois ou mais 

concorrentes destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais 

não competitivos; 

22.1.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação 

delas no processo de LICITAÇÃO ou afetar a execução de um CONTRATO; e 

22.1.5. “prática obstrutiva” significa: 

22.1.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos 

investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do órgão 

competente do Estado de Minas, sobre alegações de corrupção, fraude, 

coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar 

qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações 

ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou 

22.1.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito 

do órgão competente do Estado de Minas Gerais de investigar e auditar. 

22.2. O PODER CONCEDENTE, com base no estabelecido nesta cláusula, rejeitará 

uma proposta para ADJUDICAÇÃO se o LICITANTE, diretamente ou por um 

agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas 

durante a LICITAÇÃO; 
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22.3. O PODER CONCEDENTE, com base no estabelecido nesta cláusula e na Lei 

nº 8.666/93, sancionará o LICITANTE se, diretamente ou por um agente, envolveu-se 

em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a 

LICITAÇÃO ou na execução do CONTRATO. 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO 

23. DO PROCEDIMENTO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

23.1. O ADJUDICATÁRIO será convocado a assinar o CONTRATO no prazo de 

até 30 (trinta) dias, contados da data da mencionada convocação, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

23.1.1. Para a assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), na conformidade da lei 

brasileira, cuja finalidade exclusiva será de explorar o OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sendo os estatutos e a composição 

acionária aqueles apresentados na LICITAÇÃO. 

23.1.2. Caso o ADJUDICATÁRIO seja um LICITANTE individual, este deverá criar 

subsidiária integral para atender ao disposto no item imediatamente precedente, 

sendo que deverá, em igual força, firmar o CONTRATO, de modo a assumir 

responsabilidade solidária em relação à subsidiária integral. 

23.1.3. A SPE deverá ser, necessariamente, constituída sob a forma de sociedade 

anônima antes do início do segundo ano de vigência do CONTRATO. 

23.1.4. Na hipótese de um LICITANTE ser o ADJUCATÁRIO de mais de um dos 

LOTES DE LICITAÇÃO, poderá ser constituída somente uma SPE, bem como 

celebrado somente um CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.  

23.1.5. A SEGEM, mediante justificativa fundamentada, poderá prorrogar por até mais 

30 (trinta) dias o prazo previsto para a assinatura do CONTRATO.  

23.1.6. O ADJUDICATÁRIO deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE que 

prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA, conforme disposto no item 24 deste EDITAL.  

23.2. Caso o ADJUDICATÁRIO se recuse a assinar o CONTRATO ou, convidado a 

fazê-lo, não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será 

considerado inadimplente e estará sujeito às seguintes cominações, 

independentemente de outras sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas 

alterações: 

23.2.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO; e 

23.2.2. Perda integral da garantia de manutenção de proposta, quando houver. 
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23.3. Nos casos de atraso ou descumprimento de suas obrigações previstas no 

CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO ficará sujeito à imposição das penalidades 

previstas naquele instrumento. 

24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

24.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de até 2 (dois) 

dias úteis antes da data de assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO prestará 

e manterá GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do 

CONTRATO, por LOTE DE LICITAÇÃO. 

24.1.1. A garantia estabelecida neste item 24 será liberada com base no disposto na 

CLÁUSULA 23ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA do CONTRATO. 

24.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA servirá para cobrir: 

24.2.1. O ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE, 

face ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, para levar a efeito obrigações 

e responsabilidades desta; e 

24.2.2. O pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão 

de inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme os 

termos do CONTRATO. 

24.3. Se o valor das multas impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao valor da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA 

prestada, além da perda desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e 

pela reposição do valor integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

PELA CONCESSIONÁRIA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva 

notificação, sob pena de cobrança. 

24.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA referida neste item poderá assumir qualquer das seguintes 

modalidades: 

24.4.1. Caução em dinheiro; 

24.4.2. Títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de 

inalienabilidade e impenhorabilidade; 

24.4.3. Fiança bancária emitida por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada a 

funcionar no país, em favor do PODER CONCEDENTE; ou 

24.4.4. Seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor do 

PODER CONCEDENTE. 
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24.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA ofertada não poderá conter quaisquer ressalvas ou condições 

que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam suscitar dúvidas 

quanto à sua exequibilidade. 

24.6. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA correrão exclusivamente em nome e às 

expensas da CONCESSIONÁRIA. 

24.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter 

vigência de 1 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, cláusula esta vinculada à reavaliação do risco. 

24.7.1. A garantia por seguro deverá estar acompanhada de Carta de Aceitação da 

Operação pelo IRB – Brasil Resseguros S/A., ou estar acompanhada de sua 

expressa autorização à seguradora para contratar o resseguro diretamente no 

exterior, bem como de resseguro junto às resseguradoras internacionais. 

24.7.2. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, em 

até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não 

renovada.  

24.7.3. No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições 

equivalentes, para aprovação do PODER CONCEDENTE, antes do vencimento 

da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar-se 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA. 

24.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA será reajustada periodicamente, na mesma data e pela mesma 

fórmula aplicável ao valor da parcela variável que compõe a REMUNERAÇÃO. 

24.9. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA deverá 

complementá-la, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da vigência do reajuste. 

24.10. A não prestação ou complementação, no prazo fixado, da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA, dará ao PODER 

CONCEDENTE o direito de aplicar multa de 0,005% (cinco milésimos por cento) 

sobre o VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, por dia de atraso. 

25. DO CONTRATO 

25.1. O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do ANEXO II – 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA deste 

EDITAL. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM 

 

 

________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 61 DE 61 

26. DA CONCESSIONÁRIA 

26.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO (SPE), a ser constituída pelo ADJUDICATÁRIO, na forma de 

sociedade anônima, na conformidade da lei brasileira, cuja finalidade exclusiva será 

de explorar o OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sendo os estatutos e 

a composição acionária aqueles apresentados na LICITAÇÃO. 

26.1.1. Caso o ADJUDICATÁRIO seja um LICITANTE individual, este deverá criar 

subsidiária integral para atender ao disposto no item imediatamente precedente, 

sendo que deverá, em igual força, firmar o CONTRATO, de modo a assumir 

responsabilidade solidária em relação à subsidiária integral. 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1. Os LICITANTES interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos 

constantes deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do 

OBJETO a ser contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como 

elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do 

CONTRATO. 

27.2. O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO nos 

termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.  

27.3. O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 

apresentação de sua documentação e propostas, não se responsabilizando o PODER 

CONCEDENTE, em nenhuma hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta. 

27.4. Nenhuma indenização será devida aos LICITANTES pela elaboração e 

apresentação da documentação de que trata o presente EDITAL. 

27.5. Qualquer modificação no EDITAL exigirá divulgação pela mesma forma de 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas. 

27.6. A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições deste 

EDITAL, ficando automaticamente prejudicada a proposta que contrarie 

expressamente suas normas. 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS CONVENENTES 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

E COLAR METROPOLITANO, EM CONFORMIDADE 

COM A LEI FEDERAL Nº 11.079/2004 E A LEI 

ESTADUAL Nº 14.868/2003. 
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CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

PRÊAMBULO 

 

Pelo presente instrumento particular: 

(a) O ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO 

EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA – SEGEM, com sede na 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 13.277.875/0001-87, 

representada por seu titular, Alexandre Silveira de Oliveira, portador da Carteira de 

Identidade nº      , inscrito no CPF/MF sob o nº      , residente em Belo 

Horizonte/MG, neste ato denominado PODER CONCEDENTE; 

(b) A EMPRESA MINEIRA DE PARCERIAS S.A. – EMIP, com sede na Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, nº 4143, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CNPJ: 18.528.267/0001-11, neste ato 

representada, na forma do Estatuto Social, pelo Diretor Presidente em exercício, 

Benedito Sérgio de Rezende, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de 

Identidade nº 682.356 SSP/MG, CPF nº 196.776.936-20, neste ato denominado 

INTERVENIENTE ANUENTE; e 

(c) a empresa      , com sede      , inscrita no CNPJ/MF sob o nº      , 

representada por seu presidente      , nacionalidade, estado civil, residente e 

domiciliado em      , portador da Carteira de Identidade nº      , inscrito no 

CPF/MF sob o nº      , neste ato, denominada CONCESSIONÁRIA, e 

CONSIDERANDO: 

 O CONVÊNIO celebrado entre o Governo do Estado de Minas Gerais, por 

intermédio da Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana – 

SEGEM, e os MUNICÍPIOS CONVENENTES da Região Metropolitana e Colar 

Metropolitano, que decidiram outorgar à iniciativa privada, pelo prazo de 30 (trinta) 

anos, a exploração, mediante CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS 

DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS dos MUNICÍPIOS CONVENENTES da REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE e COLAR METROPOLITANO; 

 Que a CONCESSIONÁRIA é uma sociedade de propósito específico (SPE) 

constituída pelo(s) ADJUDICATÁRIO(S) da LICITAÇÃO, em conformidade com o 

ato da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, homologado no dia       

de      de      , conforme publicação no DOE – Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais, tendo sido atendidas todas as exigências para a formalização deste 

instrumento; 
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 As promessas mútuas firmadas neste CONTRATO de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, doravante denominado CONTRATO, e outras considerações 

relevantes e pertinentes neste ato reconhecidas, as PARTES acordam e:  

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

para a exploração dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS nos MUNICÍPIOS 

CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE e 

COLAR METROPOLITANO, em conformidade com o disposto no EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM, na Lei Federal nº 11.079/2004 (Lei Federal 

de Parcerias Público-Privadas), na Lei Estadual nº 14.868/2003 (Lei Estadual de 

Parcerias Público-Privadas), subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei Geral 

de Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas que regem a matéria, 

regendo-se pelas cláusulas e condições fixadas neste instrumento, a seguir transcritas. 

 

CAPÍTULO I– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1ª– DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Os termos destacados em caixa alta neste instrumento terão o significado constante 

no item 1 (um), capítulo I, do EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – 

SEGEM/MG. 

CLÁUSULA 2ª – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociáveis, os seguintes 

ANEXOS: 

2.1.1. ANEXO I – EDITAL E SEUS ANEXOS; 

2.1.2. ANEXO II – PROPOSTA TÉCNICA; 

2.1.3. ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL; 

2.1.4. ANEXO IV – APÓLICES DE SEGURO E GARANTIAS DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

CLÁUSULA 3ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO 

DO CONTRATO 

3.1. O CONTRATO está sujeito às leis vigentes no Brasil, com expressa renúncia à 

aplicação de qualquer outra. 

3.2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será regida pelas seguintes legislações e 

documentos, considerando suas modificações posteriores:  

3.2.1. Constituição Federal de 1988; 
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3.2.2. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

3.2.3. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

3.2.4. Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995; 

3.2.5. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

3.2.6. Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996; 

3.2.7. Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010; 

3.2.8. Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 

3.2.9. Lei Complementar Estadual nº 88, de 12 de janeiro de 2006; 

3.2.10. Lei Complementar Estadual nº 89, de 12 de janeiro de 2006; 

3.2.11. Lei Estadual nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003; 

3.2.12. Lei Estadual nº 14.869, de 16 de dezembro de 2003; 

3.2.13. Lei Estadual nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009; 

3.2.14. Decreto Estadual nº 43.702, de 16 de dezembro de 2003; 

3.2.15. Resoluções do CONAMA e Deliberações Normativas do COPAM 

pertinentes; 

3.2.16. Legislações municipais pertinentes; 

3.2.17. Normas técnicas e instruções normativas pertinentes; e 

3.2.18. EDITAL de Concorrência Pública nº 02/2013 – SEGEM e seus 

ANEXOS.   

3.3. São aplicáveis a este CONTRATO os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

CLÁUSULA 4ª – DA INTERPRETAÇÃO 

4.1. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição do CONTRATO, 

deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e as disposições dos ANEXOS 

que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLÁUSULA 2ª – DOS 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO. 

4.2. Nos casos de divergência entre as disposições do CONTRATO e as disposições 

dos ANEXOS que o integram, prevalecerão as disposições do CONTRATO. 
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4.3. Quaisquer custos relativos à interpretação do presente CONTRATO e a orientações 

ou determinações oriundas da SEGEM à CONCESSIONÁRIA correrão às 

expensas desta última. 

CAPÍTULO II – DO OBJETO, PRAZO E TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

CLÁUSULA 5ª – DO OBJETO 

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, em 

conformidade com os requisitos contidos neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, 

para exploração dos SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS nos MUNICÍPIOS 

CONVENENTES da REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE e 

COLAR METROPOLITANO. 

5.2. Os MUNICÍPIOS CONVENENTES relacionados para a execução do OBJETO do 

presente CONTRATO são os seguintes apresentados, conforme cada LOTE DE 

LICITAÇÃO a que o CONTRATO se referir: 

I. NOME DOS MUNICÍPIOS (Conforme LOTE DE LICITAÇÃO a que o 

CONTRATO se referir, nos termos do item 3.3 do EDITAL) 

5.3. As características e especificações técnicas referentes à execução do OBJETO 

estão indicadas no EDITAL e seus ANEXOS. 

5.3.1. Sem prejuízo do disposto no EDITAL e seus ANEXOS, bem como na 

PROPOSTA COMERCIAL, a execução do OBJETO deverá obedecer ao 

disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da 

legislação aplicável. 

CLÁUSULA 6ª – DO PRAZO 

6.1. O PRAZO de vigência do CONTRATO é de 30 (trinta) anos a partir da DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE. 

6.1.1. O PRAZO de que trata o item 6.1 poderá ser prorrogado conforme o 

limite legal, de forma a assegurar a efetiva e adequada operação dos 

serviços que compõem o OBJETO deste CONTRATO pela 

CONCESSIONÁRIA, respeitados os limites estabelecidos na legislação 

aplicável, bem como as hipóteses contempladas neste CONTRATO. 

6.2. A eventual prorrogação do PRAZO do CONTRATO estará subordinada a razões de 

interesse público, devidamente fundamentadas, e à revisão das cláusulas e 

condições estipuladas neste CONTRATO. 

6.2.1. O requerimento de prorrogação poderá ocorrer por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, desde que sua manifestação seja expressa, com 
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antecedência mínima de 12 (doze) meses do termo final deste 

CONTRATO. 

6.2.1.1. O requerimento de prorrogação deverá ser acompanhado dos 

comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, 

previdenciárias e dos compromissos e encargos assumidos com os 

órgãos da Administração Pública, referentes à execução do OBJETO 

do CONTRATO, bem como de quaisquer outros encargos previstos 

nas normas legais e regulamentares então vigentes. 

6.2.1.2. O PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sobre o requerimento 

de prorrogação até o 8º (oitavo) mês anterior ao término do PRAZO 

do CONTRATO. 

6.2.2. Na análise do pedido de prorrogação, sem prejuízo do disposto no item 

6.2, o PODER CONCEDENTE levará em consideração todas as 

informações sobre a execução do OBJETO, em especial o cumprimento do 

EDITAL em seu ANEXO V - INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA, por parte da CONCESSIONÁRIA, conforme 

relatórios técnicos fundamentados, emitidos pela fiscalização do PODER 

CONCEDENTE, devendo aprovar ou rejeitar o pleito dentro do prazo 

previsto no item 6.2.1.2. 

6.3. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE, para iniciar a execução da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, conforme disposto no EDITAL em seu 

ANEXO  VI - CADERNO DE ENCARGOS, documento integrante a este 

CONTRATO. 

CLÁUSULA 7ª – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

7.1. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, a transferência da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA só poderá ocorrer mediante prévia anuência 

do PODER CONCEDENTE, e desde que não coloque em risco a execução deste 

CONTRATO. 

7.2. A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mesmo se 

feita de forma indireta, pelos CONTROLADORES, sem prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE, implicará a imediata caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

7.3. A transferência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA somente será autorizada 

quando as atividades e os serviços estiverem sendo prestados há pelo menos 2 

(dois) anos, e mediante a comprovação do cumprimento regular das obrigações 

assumidas neste CONTRATO. 
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7.4. Para fins de obtenção da anuência para transferência da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, o interessado deverá: 

7.4.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

7.4.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

7.4.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

CAPÍTULO III – DA CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 8ª – DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL 

8.1. Até o final do primeiro ano de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

deverá, necessariamente, estar estruturada sob a forma de sociedade anônima, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no CONTRATO. 

8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar em seu estatuto ou contrato social, como 

finalidade exclusiva, a exploração do OBJETO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, sendo seus estatutos e sua composição societária aqueles 

apresentados na LICITAÇÃO e constantes de seus instrumentos societários, que 

deverão ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE. 

8.3. O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual 

ou superior aos valores previstos a seguir na data da assinatura do CONTRATO, e 

devendo os referidos valores serem completados nos valores previstos a seguir até 

o final do décimo oitavo mês de vigência do CONTRATO, por LOTE DE 

LICITAÇÃO: 

 
Capital social a ser 

integralizado na assinatura do 

CONTRATO 

Capital social a ser integralizado 

ao final do décimo oitavo mês de 

vigência do CONTRATO 

LOTE 1 
2% (dois por cento) do VALOR 

DO CONTRATO 

4% (quatro por cento) do VALOR 

DO CONTRATO 

LOTE 2 
2% (dois por cento) do VALOR 

DO CONTRATO 

4% (quatro por cento) do VALOR 

DO CONTRATO 

 

8.3.1. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá ser integralizado nos 

termos estabelecidos no compromisso de integralização do capital social, 

firmado pelos acionistas ou sócios, e que constitui o compromisso de 

integralização do capital da CONCESSIONÁRIA, a ser entregue ao 

PODER CONCEDENTE; 
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8.3.2. No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá 

observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976; 

8.3.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE 

informado sobre o cumprimento do compromisso de integralização do 

capital da CONCESSIONÁRIA, referido neste item, sendo facultado ao 

PODER CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias à 

verificação da regularidade da situação; 

8.3.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, reduzir o seu capital, a nenhum título, 

sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

8.4. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº 11.079/2004. 

8.5. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de 

terceiros, observadas as disposições contidas nas CLÁUSULA 7ª – DA 

TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e CLÁUSULA 10ª – 

DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA, DAS SUAS 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E DO DEVER DE INFORMAÇÃO, deste 

CONTRATO. 

8.6. Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA deverão ser aplicados 

exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA de que trata este CONTRATO, ressalvadas unicamente as 

aplicações financeiras, cuja respectiva receita é considerada acessória. 

CLÁUSULA 9ª – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

9.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de 

prestar as informações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, 

a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

9.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e 

tempestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e que 

possa constituir causa de intervenção, caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA ou, ainda, rescisão do CONTRATO; 

9.1.2. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de toda e 

qualquer situação que corresponda a fatos que alterem, de modo relevante, 

o normal desenvolvimento da execução do OBJETO, apresentando, por 

escrito e no prazo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, 

incluindo, se for o caso, a contribuição de entidades especializadas, 
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externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso 

para superar ou sanar os fatos referidos.  

CLÁUSULA 10ª – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA 

CONCESSIONÁRIA, DAS SUAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO 

10.1. Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, o controle societário da 

CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa 

autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

10.2. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar, em seus livros sociais, 

sem a prévia anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe 

em cessão, transferência ou oneração das ações que compõem o controle societário. 

10.3. A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA somente será 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando: 

10.3.1. A medida não prejudicar, tampouco colocar em risco a execução do 

CONTRATO. 

10.3.2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA estiver em execução há pelo 

menos 2 (dois) anos, mediante comprovação do cumprimento regular das 

obrigações assumidas neste CONTRATO. 

10.4. A prévia autorização do PODER CONCEDENTE é indispensável, mesmo no 

caso de transferência indireta do controle, por meio dos CONTROLADORES, ou 

mesmo em hipótese de acordo de votos. 

10.4.1. Para fins deste item, levar-se-ão em conta as transferências que 

eventualmente ocorrerem a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO NO DOE, de forma cumulativa. 

10.5. A transferência do controle da CONCESSIONÁRIA para os seus 

FINANCIADORES, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 

assegurar a continuidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, deverá ser prévia 

e expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE. 

10.6. Observado o disposto no item 10.5, para a obtenção da anuência para 

transferência do controle societário, o pretendente deverá: 

10.6.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

10.6.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso. 

10.6.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 
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10.7. Observado o disposto nos itens 10.8, 10.9 e 10.10, para fins de obtenção da 

autorização para transferência do controle societário para os FINANCIADORES, 

estes deverão: 

10.7.1. Apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

10.7.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso. 

10.7.3. Assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste 

CONTRATO. 

10.8. O pedido para a autorização da transferência do controle deverá ser apresentado 

ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA ou pelo(s) 

FINANCIADORE(S), conforme o caso, contendo a justificativa para tanto, bem 

como elementos que possam subsidiar a análise do pedido. 

10.9. O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) 

FINANCIADORE(S), convocar os acionistas controladores da 

CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer diligências que considerar adequadas. 

10.10. A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso 

seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, 

indicando as condições e requisitos para sua realização. 

10.11. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE qualquer modificação no respectivo estatuto social, durante todo o 

período da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, especialmente no que se refere à 

cisão, fusão, transformação e incorporação. 

10.12. Os documentos que formalizarem alteração estatutária da CONCESSIONÁRIA 

deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para arquivamento, 

passando a fazer parte integrante deste CONTRATO. 

10.13. A CONCESSIONÁRIA tem o dever de informar ao PODER CONCEDENTE 

sobre a realização de operações societárias envolvendo sociedades que nela 

detenham participações, quando tais operações puderem afetar ou prejudicar 

significativamente o cumprimento das obrigações e deveres dessas sociedades 

perante a CONCESSIONÁRIA, como no caso da existência de capital a 

integralizar. 

10.14. Quer na hipótese de transferência do controle societário da 

CONCESSIONÁRIA, quer na de alteração estatutária desta, ou nas operações 

societárias envolvendo sociedades que nela detenham participações, deverão ser 

mantidas as condições que ensejaram a celebração do CONTRATO. 
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CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO “CADERNO 

DE ENCARGOS” 

11.1. As PARTES contratantes deverão cumprir todas as obrigações constantes no 

EDITAL em seu ANEXO VI - CADERNO DE ENCARGOS, documento 

integrante a este CONTRATO.  

CAPÍTULO V – DOS DIREITOS DAS PARTES 

CLÁUSULA 12ª – DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

12.1. A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos 

previstos na legislação aplicável, terá direito a: 

12.1.1. Prestar e explorar os serviços contratados, com ampla liberdade 

empresarial e de gestão de suas atividades, desde que tal liberdade não 

contrarie o disposto neste CONTRATO e os princípios e regras aplicáveis à 

Administração Pública. 

12.1.2. Receber a REMUNERAÇÃO devida na forma deste CONTRATO. 

12.1.3. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste 

CONTRATO. 

12.1.4. Oferecer direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA em 

garantia nos FINANCIAMENTOS obtidos para a consecução do OBJETO 

do CONTRATO, conforme previsto no CAPÍTULO VI – DOS 

FINANCIAMENTOS, além de outras garantias que venham a ser exigidas 

pelos FINANCIADORES, ressalvado, no entanto, que a execução de tais 

garantias não poderá causar interrupção do OBJETO do CONTRATO. 

12.1.5. Subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares à execução do OBJETO do CONTRATO, bem 

como para implementar projetos associados, desde que informado ao PODER 

CONCEDENTE, conforme disposto neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 13ª – DOS DIREITOS DO PODER CONCEDENTE 

13.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos 

previstos na legislação aplicável, terá direito a: 

13.1.1. Receber o compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS 

COMPARTILHADAS, de forma a abater o valor correspondente, em R$ 

(reais), da REMUNERAÇÃO, na forma deste CONTRATO.  
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13.1.2. Intervir na prestação dos serviços que compõem o OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retomá-los e extinguí-los, nos casos e 

nas condições previstas neste CONTRATO e na legislação aplicável. 

13.1.3. Delegar, total ou parcialmente, por meio de decreto, as competências de 

regulação, supervisão e fiscalização do CONTRATO a Entidade da 

Administração Pública Indireta, nos termos da legislação em vigor.  

CAPÍTULO VI – DOS FINANCIAMENTOS 

CLÁUSULA 14ª – DOS FINANCIAMENTOS PELA CONCESSIONÁRIA 

14.1. A CONCESSIONÁRIA, caso necessitar, será responsável pela obtenção, 

aplicação e gestão dos financiamentos necessários ao normal desenvolvimento da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, de modo que se cumpram, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 

14.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 

condição do(s) contrato(s) de financiamento porventura contratado(s), ou qualquer 

atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das 

obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno 

conhecimento dos FINANCIADORES respectivos. 

CAPÍTULO VII – DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 15ª – DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

15.1. O VALOR DO CONTRATO, correspondente ao valor calculado com base na 

soma nominal do valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL da 

REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA, conforme a proposta vencedora e o 

EDITAL em seu ANEXO V - “INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA”, ao longo do prazo de vigência da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA é de: 

LOTE 1 Valor de R$       (por extenso) 

LOTE 2 Valor de R$       (por extenso) 

15.2. O PODER CONCEDENTE deverá pagar à CONCESSIONÁRIA a 

REMUNERAÇÃO devida pela execução do OBJETO, nos termos do 

CONTRATO e do EDITAL em seu ANEXO V - “INSTRUMENTOS DE 
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INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA”. 

15.3. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas criadas nos 

termos deste CONTRATO correrão por conta do crédito orçamentário 

4.48.1.04.130.264.4600.0001.3.3.60.39.0.10.1, seus correspondentes nos anos 

subsequentes e suas eventuais suplementações. 

15.4. A remuneração pelos serviços relativos ao objeto do CONTRATO dar-se-á pelo 

pagamento de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, conforme disposto nos 

termos do ANEXO V - “INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA”, observados o QID 

de que trata o mesmo ANEXO, facultada à CONCESSIONÁRIA a exploração de 

atividades empresariais que resultem em receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, e ainda no estabelecido na CLÁUSULA 16ª – 

DAS RECEITAS ACESSÓRIAS deste CONTRATO. 

15.4.1. Na hipótese de ausência de acordo entre as PARTES a respeito do 

pagamento de alguma parcela da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, 

prevalecerá aquele valor cujo PODER CONCEDENTE reconhece. 

15.4.2. Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com o valor, caberá a ela 

recorrer à solução amigável, conforme atribuições previstas no CAPÍTULO 

XIV – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS deste CONTRATO. 

15.4.3. Se o valor da CONCESSIONÁRIA for considerado correto, nos termos 

do item 15.4.2, o PODER CONCEDENTE deverá restituir o valor faltante 

impreterivelmente em 60 (sessenta) dias da constatação do valor correto. 

15.5. Na hipótese de inadimplemento da obrigação de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA a cargo do PODER CONCEDENTE: 

15.5.1. O débito será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e 

juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos 

devidos à Fazenda Estadual; 

15.5.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias conferirá à CONCESSIONÁRIA a 

faculdade de suspensão dos investimentos em curso bem como a suspensão 

da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços 

públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, sem 

prejuízo do direito à rescisão por meio de decisão arbitral. 

15.6. A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA também poderá será paga por 

Empresa Pública criada para esta finalidade. 
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CLÁUSULA 16ª – DAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

16.1. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, 

ou de projetos associados nas áreas integrantes da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, utilizáveis para a obtenção de qualquer espécie de receita, 

desde que tal exploração não comprometa os padrões de qualidade previstos nas 

normas e procedimentos integrantes do CONTRATO e também que estejam de 

acordo com a legislação ambiental vigente. 

16.2. O compartilhamento de ganhos da CONCESSIONÁRIA com o PODER 

CONCEDENTE será feito na forma prevista na CLÁUSULA 22ª – DO 

COMPARTILHAMENTO DOS GANHOS ECONÔMICOS ENTRE 

CONCESSIONÁRIA E PODER CONCEDENTE deste CONTRATO. 

16.3. O prazo de todos os contratos de exploração comercial referentes às RECEITAS 

ACESSÓRIAS celebrados pela CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o 

prazo da CONCESSÃO. 

CAPÍTULO VIII – DA RELAÇÃO COM TERCEIROS 

CLÁUSULA 17ª – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 

17.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes ou acessórias à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

17.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, informar ao PODER 

CONCEDENTE a contratação de terceiros para a prestação de serviços para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à execução 

deste CONTRATO, tais como: elaboração dos projetos, obras, fornecimento de 

bens e serviços e montagem de equipamentos. 

17.3. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar-se que os terceiros contratados tenham 

experiência pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com as 

obrigações assumidas. 

17.4. A CONCESSIONÁRIA deverá dar publicidade aos contratos com terceiros em 

que haja potencial conflito de interesses, para que o PODER CONCEDENTE e 

outros interessados possam fiscalizar a sua execução. 

17.5. Serão submetidos ao exame e à aprovação do PODER CONCEDENTE os 

contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e 

acionistas pertencentes direta ou indiretamente ao seu grupo controlador, empresas 

controladas ou coligadas, bem como os celebrados com: 

17.5.1. Pessoas físicas ou jurídicas que, juntamente com a CONCESSIONÁRIA, 

façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma empresa controlada; e 
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17.5.2. Pessoas físicas ou jurídicas que tenham diretores ou administradores 

comuns à CONCESSIONÁRIA. 

17.6. O fato de o contrato ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE não 

poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento, total 

ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO, ou justificar 

qualquer atraso ou modificação nos custos e investimentos sob sua 

responsabilidade. 

17.7. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 

SUBCONTRATADOS reger-se-ão pelas normas de direito privado, não 

estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros 

SUBCONTRATADOS e o PODER CONCEDENTE. 

17.8. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO. 

17.9. A CONCESSIONÁRIA responde, também, nos termos da relação comitente-

comissário, regida pelo Código Civil, pelos prejuízos causados a terceiros pelas 

entidades SUBCONTRATADAS para a execução de atividades vinculadas à 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

CAPÍTULO IX – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

CLÁUSULA 18ª – DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. A fiscalização da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que abrange todas as 

obras, serviços e atividades da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo do 

CONTRATO, será executada pelo PODER CONCEDENTE. 

18.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer 

outra entidade por este indicada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, 

instalações e locais referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, aos livros e 

documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e 

documentos relacionados às obras, atividades e serviços abrangidos pela 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, incluindo estatísticas e registros 

administrativos e contábeis, e prestará sobre esses, no prazo que lhe for 

estabelecido, os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 

18.3. O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a 

qualquer tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, 

operacional, econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de 

contas. 

18.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes 

credenciados, poderá realizar, na presença de representantes da 

CONCESSIONÁRIA, ou solicitar que esta execute às suas expensas, consoante 
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programa a ser estabelecido de comum acordo pelas PARTES, testes ou ensaios 

que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as 

características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.  

18.5. As determinações que o PODER CONCEDENTE vier a fazer, no âmbito de seus 

poderes de fiscalização, deverão ser imediatamente acatadas pela 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de poder esta apresentar o recurso cabível, nos 

termos deste CONTRATO. 

18.6. No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE poderá: 

18.6.1. Acompanhar a execução das obras e a prestação das atividades e 

serviços, bem como a conservação dos BENS REVERSÍVEIS; 

18.6.2. Proceder a vistorias para a verificação da adequação das instalações e 

equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, 

reconstruções ou substituições, às expensas da CONCESSIONÁRIA; 

18.6.3. Intervir na execução das obras, atividades e serviços, quando necessário, 

de modo a assegurar a respectiva regularidade e o fiel cumprimento deste 

CONTRATO e das normas legais pertinentes, observado o disposto na 

CLÁUSULA 35ª – DA INTERVENÇÃO; 

18.6.4. Determinar que sejam refeitas obras, atividades e serviços, sem ônus para 

o PODER CONCEDENTE, se as já executadas não estiverem satisfatórias, 

em termos quantitativos ou qualitativos; 

18.6.5. Aplicar as sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 

18.7. Se a CONCESSIONÁRIA não acatar as determinações realizadas pelo PODER 

CONCEDENTE, este poderá tomar, diretamente ou por meio de terceiros, as 

providências necessárias para corrigir a situação, correndo os respectivos custos 

por conta da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das sanções e 

penalidades pertinentes. 

CLÁUSULA 19ª – DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA 

19.1. Observados os termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS, o planejamento e 

a execução material das obras, dos serviços e das atividades pertinentes à 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA são atribuições da CONCESSIONÁRIA, sem 

prejuízo da permanente orientação do PODER CONCEDENTE, para maior 

eficiência e melhoria da qualidade dos serviços e atividades, nos termos 

apresentados neste CONTRATO e seus ANEXOS. 

19.2. Na exploração da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a CONCESSIONÁRIA 

terá liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e 
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tecnologia, observadas as prescrições deste CONTRATO, da legislação específica, 

das normas regulamentares, das instruções e determinações do PODER 

CONCEDENTE. 

19.3. Além das melhorias pontuais na execução das obras, serviços e atividades, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de 

aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e supervisão do OBJETO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

19.4. O PODER CONCEDENTE poderá recorrer a serviços técnicos externos para 

acompanhamento do OBJETO deste CONTRATO, inclusive com vistas à melhoria 

de sua qualidade. 

CLÁUSULA 20ª – DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

20.1. O PODER CONCEDENTE poderá recorrer a serviço técnico externo de um 

VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliá-lo na aplicação do EDITAL em 

seu ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, bem como para 

auxiliá-lo na eventual liquidação de valores decorrentes de pedido de 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO e do 

pagamento de indenizações. 

20.2. Caberá ao PODER CONCEDENTE contratar o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e arcar com os custos oriundos da contratação.  

20.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, que será empresa independente e de 

renome no mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética e competência 

técnica, poderá ser contratado no curso da vigência deste CONTRATO. 

20.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável pelas seguintes 

atividades, relativamente à aplicação do EDITAL em seu ANEXO V – 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA: 

20.4.1. Acompanhar a execução do CONTRATO e verificar o cumprimento das 

obrigações contratuais sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

informando ao PODER CONCEDENTE sobre o desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, com base em relatório circunstanciado. 

20.4.2. Verificar, mensalmente, os índices que compõem o EDITAL em seu 

ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, tomando-se 

por base os relatórios elaborados pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER 

CONCEDENTE.  

20.4.3. Emitir relatório mensal sobre o cumprimento das obrigações contratuais 

sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.  
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20.4.4. Manter arquivo digitalizado dos relatórios emitidos. 

20.4.5. Propor melhorias no sistema de mediação, buscando geração de 

eficiência ou economia financeira para as partes envolvidas no CONTRATO, 

incluindo desenvolvimento de desenho de processos, diagnóstico da execução 

do CONTRATO e proposição de soluções de tecnologia da informação para 

melhor gestão contratual. 

20.4.6. Desenvolver sistema de tecnologia de informação para coleta, arquivo e 

disponibilização de dados e informações referentes aos índices, conforme seu 

ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

20.4.7. Assessorar o PODER CONCEDENTE nos procedimentos de reequilíbrio 

econômico-financeiro, nos termos do EDITAL em seu ANEXO III –

MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

20.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades, poderá 

realizar as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções. 

CAPÍTULO X – DOS RISCOS, GANHOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

CLÁUSULA 21ª – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

21.1. As hipóteses de caso fortuito e força maior, assim como os casos que poderão 

ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, estão 

descritas no ANEXO III – MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO do CONTRATO, de observância obrigatória das partes e que 

constitui parte integrante do mesmo. 

CLÁUSULA 22ª – DO COMPARTILHAMENTO DOS GANHOS 

ECONÔMICOS ENTRE CONCESSIONÁRIA E PODER CONCEDENTE 

22.1. A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE os 

ganhos econômicos que obtiver através das RECEITAS ACESSÓRIAS 

COMPARTILHADAS no curso da execução do CONTRATO.  

22.1.1. O compartilhamento será feito por meio da redução correspondente do 

valor da REMUNERAÇÃO imediatamente vincenda, ou, por meio de 

pagamento a ser feito ao PODER CONCEDENTE, na hipótese de não ser 

devido qualquer valor a título de REMUNERAÇÃO. 

22.1.2. O compartilhamento se dará por meio do repasse de 30% (trinta por 

cento) da receita bruta das RECEITAS ACESSÓRIAS 

COMPARTILHADAS para o PODER CONCEDENTE, ficando os 70% 

(setenta por cento) restantes para a CONCESSIONÁRIA.  
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CAPÍTULO XI – DAS GARANTIAS E SEGUROS 

CLÁUSULA 23ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA 

23.1. Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos, contados a partir da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

NO DOE, a CONCESSIONÁRIA prestará e manterá garantia de execução do 

contrato no valor de equivalente a 10% (dez por cento) do VALOR DO 

CONTRATO, por LOTE DE LICITAÇÃO. 

23.2. A garantia de execução do contrato servirá para cobrir o ressarcimento de custos 

e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE, face ao inadimplemento da 

CONCESSIONÁRIA, para levar a efeito obrigações e responsabilidades desta. 

23.3. A garantia de execução do contrato servirá inclusive para cobrir o pagamento de 

multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de inadimplemento 

no cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme previsto neste 

CONTRATO. 

23.3.1. Se o valor das multas impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao 

valor da garantia de execução do contrato prestada, além da perda desta, a 

CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença do valor integral da garantia 

de execução do contrato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva 

notificação, sob pena de cobrança. 

23.3.2. Sempre que utilizada a garantia de execução do contrato, a 

CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral da garantia de 

execução do contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da sua 

utilização ou da respectiva notificação pelo PODER CONCEDENTE. 

23.4. Nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, a garantia de execução do 

contrato referida neste item poderá assumir qualquer das seguintes modalidades: 

23.4.1. Caução em moeda corrente do país. 

23.4.2. Caução em títulos da dívida pública, desde que não gravados com 

cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, ou adquiridos 

compulsoriamente. 

23.4.3. Seguro-garantia.  

23.4.4. Fiança bancária. 

23.5. A garantia de execução do contrato ofertada não poderá conter quaisquer 

ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 
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23.6. As despesas referentes à prestação da garantia de execução do contrato serão 

exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

23.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter 

vigência de 1 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações 

da CONCESSIONÁRIA, vinculada à reavaliação do risco. 

23.7.1. A garantia por seguro deverá estar acompanhada de carta de aceitação da 

operação pelo IRB – Brasil Resseguros S/A, ou estar acompanhada de sua 

expressa autorização à seguradora para contratar o resseguro diretamente no 

exterior, bem como de resseguro junto às resseguradoras internacionais. 

23.7.2. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, 

em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou 

não renovada. 

23.7.3. No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições 

equivalentes, para aprovação do PODER CONCEDENTE, antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de 

caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA e serem aplicadas as 

penalidades cabíveis.  

23.8. A garantia de execução do contrato será reajustada periodicamente, na mesma 

data e pela mesma fórmula aplicável ao valor da parcela variável que compõe a 

fórmula da REMUNERAÇÃO. 

23.8.1. Sempre que se verificar o reajuste da garantia de execução do contrato, a 

CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da vigência do reajuste, de  modo a manter inalterada a proporção 

fixada nesta cláusula. 

23.9. A não prestação, no prazo fixado, da garantia de execução do contrato, dará ao 

PODER CONCEDENTE o direito de aplicar multa de 0,2% (dois décimos por 

cento) sobre o valor previsto no item 23.1, por dia de atraso. 

23.10. A liberação da garantia de execução do contrato especificada nesta cláusula 

ocorrerá como se segue:  

23.10.1. 80% (oitenta por cento) do respectivo valor da garantia de execução do 

contrato, ao final do 5º (quinto) ano de vigência do CONTRATO, desde que 

as ESTAÇÕES DE TRANSBORDO e a(s) CENTRAL(ais) DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS tenham sido 

implantada(s), e devidamente aprovada(s) pelo PODER CONCEDENTE, nos 

termos do EDITAL em seu ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS. 
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23.10.2. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor respectivo da garantia de 

execução do contrato a cada ano de vigência do CONTRATO, uma vez 

promovida a redução prevista no item anterior. 

23.10.3. O saldo remanescente será liberado ao final do PRAZO da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, no termo de recebimento definitivo do 

OBJETO, atendidos todos os termos deste CONTRATO atinentes à garantia 

de execução do contrato prestada, conforme o caso. 

CLÁUSULA 24ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO 

PODER CONCEDENTE 

24.1. Para garantia de adimplemento dos valores devidos pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, referidos na CLÁUSULA 15ª – DO 

VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assegurará o penhor de bens de sua 

propriedade. 

24.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER 

CONCEDENTE convencionada por meio desta cláusula cobrirá também os 

valores eventualmente devidos em função da CLÁUSULA 38ª – DA 

ENCAMPAÇÃO deste CONTRATO. 

24.2. Em cada ano de vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, será 

assegurado o penhor de bens com valor total mínimo correspondente ao fixado na 

tabela abaixo:  

Ano da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA 

Valor equivalente ao montante de bens gravados 

com penhor – em R$ mil 

Lote 1 Lote 2 

01 25.700 28.200 

02 25.700 28.200 

03 25.200 27.700 

04 24.600 27.100 

05 24.000 26.400 

06 23.500 25.800 

07 22.900 25.100 

08 22.200 24.500 

09 21.600 23.700 

10 20.900 23.000 

11 20.200 22.200 

12 19.500 21.500 

13 18.800 20.600 

14 18.000 19.800 

15 17.200 18.900 

16 16.400 18.000 

17 15.500 17.100 
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18 14.700 16.100 

19 13.800 15.100 

20 12.800 14.100 

21 11.800 13.000 

22 10.800 11.900 

23 10.000 10.800 

24 10.000 10.000 

25 10.000 10.000 

26 10.000 10.000 

27 10.000 10.000 

28 10.000 10.000 

29 10.000 10.000 

30 10.000 10.000 

 

24.3. Para fins de composição dos valores da tabela do item 24.2, serão atendidos os 

seguintes critérios: 

24.3.1. Será preservado um estoque mínimo de liquidez com valor 

correspondente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em cada um dos 

lotes, que será constituído pelos seguintes ativos: 

24.3.1.1. títulos públicos federais; e 

24.3.1.2. ações de empresas de capital aberto registradas no mercado 

nacional de bolsas de valores, com controle direto ou indireto pelo 

Governo de Minas Gerais. 

24.3.2. O restante do valor necessário para atender à tabela do item 24.2 poderá 

ser composto pelos seguintes ativos: 

24.3.2.1. títulos públicos federais; 

24.3.2.2. ações de empresas de capital aberto registradas no mercado 

nacional de bolsas de valores; 

24.3.2.3. fiança bancária; 

24.3.2.4. carta de fiança, oferecida por organismo multilateral de crédito; 

24.3.2.5. gravames sobre outros direitos creditórios decorrentes de 

financiamentos concedidos no âmbito do FINDES; desde que 

classificados como risco AA, A ou B; e desde que não estejam em 

processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, 

dissolução ou extinção; e 

24.3.2.6. outras formas de garantia pessoal ou real, desde que aceitas pela 

CONCESSIONÁRIA. 
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24.4. Os valores da tabela do item 24.2, bem como o mencionado no item 24.3.1, 

serão reajustados periodicamente, em mesma data e pelo mesmo índice de reajuste 

aplicável à CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA da CONCESSIONÁRIA. 

24.5. O PODER CONCEDENTE assegurará, inicialmente, o penhor em primeiro 

grau, em favor da CONCESSIONÁRIA, em caráter irrevogável e irretratável, dos 

seguintes bens: 

 
Contrato 

Soma dos Saldos 

devedores 

estimados em 

31/12/13 

L
O

T
E

 1
 

Contrato de Abertura de Crédito BDMG/BF 104966, 

firmado entre o BDMG e a empresa IVECO LATIN 

AMÉRICA LTDA. 
R$56.595.501,84 

Contrato de Abertura de Crédito BDMG/BF 150185, 

firmado entre o BDMG e a empresa COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV. 

L
O

T
E

 2
 

Contrato de Abertura de Crédito BDMG/BF 149337, 

firmado entre o BDMG e a empresa GERDAU 

AÇOSLONGOS S.A. 

R$29.890.209,18 

Contrato de Abertura de Crédito BDMG/BF 150176, 

firmado entre o BDMG e a empresa CARNEIRINHO 

AGRO INDUSTRIAL S.A. 

Contrato de Abertura de Crédito BDMG/BF 146640, 

firmado entre o BDMG e a empresa USINA UBERABA 

S.A. 

 

24.5.1. Exclusivamente para fins da constituição inicial dos valores previstos no 

item 24.3.1 deverá ser observado extraordinariamente o procedimento 

previsto no item 24.28.2. 

24.5.2. O risco de carteira de crédito composta pelos contratos de abertura de 

crédito enumerados no item 24.5, foi mensurado pelo BDMG, em 

conformidade com os parâmetros da Resolução 2.682, de 21 de dezembro de 

1999, do Banco Central do Brasil – BACEN em AA, A ou B. 

24.6. Se quaisquer dos bens dados em garantia for objeto de penhora, sequestro, 

arresto ou qualquer outra medida judicial ou administrativa, ou ainda, se sofrerem 

depreciação, deterioração ou desvalorização, o PODER CONCEDENTE reforçará, 

substituirá, reporá ou complementará a garantia, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis uma única vez por igual período, contados da ciência do evento. 
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24.7. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE, a qualquer momento, substituir as 

os bens mencionados no item 24.5, desde que sejam respeitados os critérios 

impostos pelo item 24.3. 

24.8. A constituição de penhor sobre direitos creditórios de fundos estaduais não 

abrangerá os recursos destinados ao BDMG a título remuneratório, na forma 

prevista na legislação dos fundos estaduais, notadamente no §1º do art. 8º da Lei nº 

15.981, de 16 de janeiro de 2006. 

24.9. Caso seja necessário, para o cumprimento do limite mínimo estabelecido na 

tabela do item 24.2 e item 24.3.1, os recebíveis oriundos dos direitos creditórios 

decorrentes de financiamentos concedidos no âmbito do FINDES, bem como 

rendimentos produzidos pelos títulos da dívida pública federal ou de quaisquer 

outros ativos oferecidos em garantia, serão reaplicados pelo PODER 

CONCEDENTE em novos títulos da dívida pública federal, aos quais se estenderá 

o penhor. 

24.10. O penhor reger-se-á pelo disposto nos artigos 1.431 e seguintes do Código Civil, 

observado o disposto neste CONTRATO, e será constituído por meio de 

instrumento específico, a ser celebrado na data de assinatura deste CONTRATO ou 

em prazo a ser acordado pelas PARTES. 

24.11. Na constituição do penhor serão observadas as condições consideradas usuais 

para cada espécie de garantia, conforme a natureza do bem gravado. 

24.12. Em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do CONTRATO DE PENHOR, o 

PODER CONDEDENTE providenciará o seu registro em cartório de Registro de 

Títulos e Documentos.  

24.13. Fica o PODER CONCEDENTE obrigado a:  

a. substituir ou complementar os bens gravados nas hipóteses 

previstas nos itens 24.24 e 24.28 deste CONTRATO; 

b. não alienar, ceder, transferir ou gravar com ônus de qualquer 

natureza os bens gravados com penhor até que possam ser 

liberados, na forma prevista neste CONTRATO; 

c. praticar todos os atos necessários à manutenção dos bens gravados 

com penhor; 

d. comunicar os devedores dos direitos creditórios a respeito da 

garantia constituída e enviar cópia do comprovante de recebimento 

das referidas notificações à CONCESSIONÁRIA; e 

e. comunicar a CONCESSIONÁRIA e o AGENTE DE GARANTIA, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, qualquer acontecimento que possa 

depreciar ou ameaçar a higidez da garantia prestada. 
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24.14. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a contratar, às suas expensas, AGENTE 

DE GARANTIA que será encarregado da guarda, administração e liquidação dos 

bens gravados segundo as regras previstas nesta cláusula.  

24.15. O AGENTE DE GARANTIA deverá ser uma das instituições financeiras 

credenciadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF.  

24.16. O contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o AGENTE DE GARANTIA será 

submetido à aprovação prévia do PODER CONCEDENTE e do BDMG, que 

solicitarão as alterações que entenderem necessárias, figurando, ambos, como 

interveniente e anuente do contrato. 

24.17. A contratação do AGENTE DE GARANTIA deverá ser finalizada em até 90 

(noventa) dias, contados da assinatura do presente CONTRATO, prorrogáveis por 

decisão consensual das PARTES. 

24.18. O AGENTE DE GARANTIA poderá ser substituído após decisão conjunta das 

PARTES, respeitadas as regras definidas neste CONTRATO. 

24.19. Nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção, liquidação judicial ou 

extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso que impossibilite as atividades do 

AGENTE DE GARANTIA, será realizada, dentro do prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados do evento, a contratação de novo AGENTE DE 

GARANTIA, respeitadas as regras definidas neste CONTRATO.  

24.20. Competirá ao AGENTE DE GARANTIA, com poderes outorgados pelo 

PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA: 

a. proteger os direitos e interesses das PARTES, aplicando, no 

exercício de suas funções, o cuidado que toda pessoa diligente e 

proba costuma empregar na administração de seus próprios 

negócios; 

b. administrar os bens gravados, incluindo o recebimento dos valores 

em moeda corrente decorrentes de sua quitação parcial ou total, 

rendimento ou resgate; 

c. adquirir títulos da dívida pública federal nas hipóteses descritas 

neste contrato; 

d. comunicar as PARTES a respeito dos eventos relacionados à 

administração dos bens gravados e da movimentação dos recursos 

deles decorrentes; 

e. comunicar os encarregados do sistema centralizado de liquidação e 

custódia a respeito das determinações decorrentes deste 

CONTRATO; 

f. fiscalizar e controlar, sempre que necessário, o valor global das 
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garantias existentes, de modo a assegurar a observância dos 

compromissos assumidos no item 24.2; 

g. receber e transferir recursos ao PODER CONCEDENTE, quando 

verificada a hipótese descrita no item 24.27; 

h. transferir recursos à CONCESSIONÁRIA, quando da ocorrência 

das hipóteses autorizadoras da execução da garantia; 

i. elaborar relatórios periódicos sobre a movimentação dos bens e 

recursos e prestar as informações que lhe forem solicitadas; 

j. fornecer senha ao PODER CONCEDENTE, ao BDMG e à 

CONCESSIONÁRIA para permitir-lhes a consulta eletrônica 

diária da movimentação de recursos; 

k. comunicar ao BDMG o pagamento dos direito creditórios pelos 

respectivos devedores no prazo máximo de 3 (três) dias úteis de 

sua ocorrência; e 

l. repassar ao BDMG as parcelas de recursos que lhes são destinadas 

a título remuneratório, em até 3 (três) dias úteis contados do 

pagamento dos direitos creditórios, na forma prevista na legislação 

dos fundos estaduais. 

24.21. A administração dos bens gravados, pelo AGENTE DE GARANTIA, não 

abrangerá, em nenhuma hipótese, a atividade de cobrança em decorrência do 

inadimplemento dos respectivos devedores. 

24.22. Os procedimentos de recebimento de valores em moeda corrente de que trata o 

item 24.28.2a alínea “b” do item 24.28 deverão estar descritos no CONTRATO 

COM AGENTE DE GARANTIA, e observarão as técnicas mais atuais e eficientes 

para sua concretização. 

24.23. O contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o AGENTE DE GARANTIA, 

detalhará os procedimentos para recebimento dos valores em moeda corrente fruto 

dos direitos creditório, dos rendimentos dos títulos ou ainda de outro ativo gravado 

em garantia, e observará: 

a. as condições estabelecidas nos atos de constituição dos referidos 

bens; e  

b. os parâmetros oferecidos pelas normas de criação e regulamentação 

dos fundos estaduais dos quais os créditos forem decorrentes, 

quando for o caso.  

24.24. Na hipótese de inadimplência dos devedores dos direitos creditórios gravados, 

assim qualificada segundo normas do BDMG, o AGENTE DE GARANTIA deverá 

notificar o BDMG e também o PODER CONCEDENTE, o qual promoverá sua 
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substituição, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual 

período, por novos bens, observado o disposto no item 24.28. 

24.25. Os ativos gravados em garantia, bem como seu rendimento, serão mantidos em 

uma ou mais contas vinculadas a este CONTRATO e o PODER CONCEDENTE 

nomeará o AGENTE DE GARANTIA como seu depositário, autorizando-o, de 

forma irrevogável e irretratável, a movimentá-la nos estritos termos do presente 

CONTRATO e do CONTRATO COM AGENTE DE GARANTIA.  

24.26. O AGENTE DE GARANTIA deverá renunciar à sua função na hipótese de 

superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra circunstância que 

impeça o exercício de suas atribuições.  

24.27. Desde que se preservem mantidos os montantes de garantia previstos no item 

24.2, bem como seja atendido o critério constante do item 24.3.1, o AGENTE DE 

GARANTIA liberará em favor do PODER CONCEDENTE, ou de quem ele 

indicar, os recursos em moeda corrente advindos dos pagamentos dos direitos 

creditórios referentes a fundos estaduais, os rendimentos ou resgates dos títulos 

públicos ou ainda qualquer recebimento em moeda corrente derivado da 

administração dos ativos, em até 3 (três) dias úteis a contar do seu respectivo 

recebimento. 

24.28. Sempre que os montantes de garantia estiverem abaixo dos valores estipulados 

pelo item 24.2, ou seja descumprido o critério constante do item 24.3.1, o 

AGENTE DE GARANTIA comunicará o fato no prazo de 2 (dois) dias úteis ao 

PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. 

24.28.1. Mediante o recebimento da comunicação do AGENTE DE GARANTIA 

quanto à insuficiência de bens para o atendimento da condição estabelecida 

no item 24.2, e/ou do item 24.3.1, o PODER CONCEDENTE efetuará, no 

prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, a 

necessária complementação, sempre respeitando os limites impostos pelo 

item 24.2, inclusive o estoque mínimo de liquidez de que trata o item 24.3.1. 

24.28.2. Na hipótese de descumprimento do item anterior, o AGENTE DE 

GARANTIA fica autorizado, de forma irretratável, a interromper a 

transferência dos valores em moeda corrente advindos da quitação dos 

direitos creditórios, os rendimentos ou resgates dos títulos públicos ou ainda 

qualquer recebimento em moeda corrente derivado da administração dos 

ativos ao Tesouro do Estado de Minas Gerais, devendo utilizar-se de tais 

recursos para aquisição de novos títulos da dívida pública federal, aos quais 

se estenderá o penhor, até o atendimento aos valores estipulados pelos itens 

24.2 e 24.3.1. 

24.28.2.1. Sempre que houver o pagamento dos direitos creditórios 

referentes ao FINDES, o AGENTE DE GARANTIA assegurará, em 

qualquer circunstância, a transferência ao BDMG dos valores 
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correspondentes à remuneração do Banco na qualidade de agente 

financeiro do referido fundo. 

24.29. A CONCESSIONÁRIA comunicará o AGENTE DE GARANTIA, a respeito de 

eventual inadimplência do PODER CONCEDENTE, como condição da execução 

da garantia. 

24.29.1. A comunicação referida neste item será instruída com cópia dos 

documentos indicados no item 3.4.9 do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE 

INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA, ou, se for o caso, dos documentos comprobatórios da 

indenização na hipótese de encerramento antecipado deste CONTRATO, 

notadamente: 

a. a Nota Fiscal referente a prestação dos serviços;  

b. os relatórios referentes à medição do QID e os relatórios do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso tenha sido contratado 

pelo PODER CONCEDENTE; e 

c. o comprovante de que realizou o protocolo dos documentos 

descritos nas alíneas anteriores perante o PODER CONCEDENTE. 

24.29.2. Recebida a comunicação prevista no item 24.29, o AGENTE DE 

GARANTIA comunicará o PODER CONCEDENTE a respeito do pleito da 

CONCESSIONÁRIA, facultando-lhe a purgação da mora no prazo máximo 

de 10 (dez) dias. 

24.29.3. O PODER CONCEDENTE deverá comunicar ao AGENTE DE 

GARANTIA o pagamento eventualmente realizado nos termos do item 

anterior. 

24.29.4. Na hipótese de não pagamento do débito, no prazo assinalado no item 

24.29.2, o AGENTE DE GARANTIA deverá liberar, em favor da 

CONCESSIONÁRIA, valor em moeda corrente equivalente àquele devido 

pelo PODER CONCEDENTE, no período em referência, objetivando 

proporcionar a quitação da inadimplência, mediante a liquidação ou o resgate 

dos ativos que compõem o estoque mínimo de liquidez a que se refere o item 

24.3.1. 

24.29.5. Caso o valor do estoque mínimo de liquidez não seja suficiente para a 

quitação do débito, deverá ser aplicada a regra do item 24.28 e do item 

24.29.4, sucessivamente, até que tenha havido a sua quitação integral. 

24.29.5.1. O prazo para a complementação das garantias de que trata o item 

24.28.1 será reduzido para 5 (cinco) dias úteis caso a necessidade de 

complementação tenha sido gerada pelo inadimplemento do PODER 

CONCEDENTE, na forma prevista no item 24.29.4 e seguintes. 
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24.29.6. Fica vedada a alienação a terceiros dos direitos creditórios decorrentes de 

financiamentos concedidos por fundos estaduais. 

24.29.7. O PODER CONCEDENTE, caso discorde do pagamento realizado pelo 

AGENTE DE GARANTIA em favor da CONCESSIONÁRIA, submeterá a 

questão aos mecanismos de solução de conflitos de que trata o CAPÍTULO 

XIV – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS deste CONTRATO. 

24.29.8. Na hipótese do item anterior, havendo decisão favorável ao PODER 

CONCEDENTE, os valores pagos indevidamente à CONCESSIONÁRIA 

serão integralmente descontados nos valores devidos à CONCESSIONÁRIA 

nos meses seguintes. 

24.30. O PODER CONCEDENTE, para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens 

destinados à reposição ou complementação de garantia, poderá autorizar a 

realização de auditoria independente que será encarregada de certificar que o 

processo de classificação de risco de crédito das operações dos fundos estaduais, 

adotado pelo BDMG, está em conformidade com os parâmetros da Resolução 

2.682, de 21 de dezembro de 1999, do Banco Central de Brasil - BACEN.  

24.31.  O cumprimento da obrigação de pagamento pelo PODER CONCEDENTE e a 

redução gradual dos valores garantidores deste pagamento, conforme previsto no 

item 24.2, acarretarão a desconstituição proporcional e automática dos gravames de 

que trata esta cláusula.  

24.32. A não constituição de garantia pelo PODER CONCEDENTE ou o desrespeito às 

normas estabelecidas nesta cláusula poderá ensejar o pedido de rescisão deste 

CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 25ª – DO FOMENTO À COLETA SELETIVA 

25.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a apresentar programa de EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL participativo, que priorize a não geração de resíduos e estimule a 

COLETA SELETIVA, baseado nos princípios de não gerar, repensar, recusar, 

reduzir, reutilizar e reciclar os RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, a ser executado 

junto à Prefeitura local concomitantemente à operação da CENTRAL DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. O referido programa deverá ser 

protocolizado junto ao órgão ambiental competente no momento do requerimento 

da licença de operação ambiental. 

CLÁUSULA 26ª – DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO 

FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA 

26.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento 

com terceiro para a execução do OBJETO do CONTRATO, poderá oferecer-lhe 

em garantia, nos termos do artigo 28 da Lei Federal nº 8.987/95, os direitos 

emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, na forma deste CONTRATO. 
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26.2. O oferecimento em garantia, nos financiamentos vinculados ao escopo do 

CONTRATO, dos direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

somente poderá ocorrer até o limite que não comprometa a operacionalização e a 

continuidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

26.3. As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia de 

financiamentos, ou como contragarantia de operações, vinculadas ao cumprimento 

de obrigações decorrentes do CONTRATO, e sem necessidade de prévia 

autorização pelo PODER CONCEDENTE. 

26.4. As ações correspondentes ao controle da CONCESSIONÁRIA não poderão ser 

dadas em garantia de financiamentos, ou como contragarantia de operações, 

vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO, sem prévia 

e expressa autorização pelo PODER CONCEDENTE. 

26.5. Sem prejuízo da garantia estipulada neste item, é permitido o pagamento direto 

em nome do FINANCIADOR da CONCESSIONÁRIA, em relação às obrigações 

pecuniárias do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO. 

26.6. Reconhece-se a legitimidade dos FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA 

para receber indenizações por extinção antecipada do CONTRATO.  

CLÁUSULA 27ª – DO PLANO DE SEGUROS 

27.1. Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

deverá manter, com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no 

Brasil e de porte compatível com o objeto segurado, apólices de seguros 

necessárias para garantir a efetiva e abrangente cobertura de riscos inerentes ao 

desenvolvimento de todas as obras, serviços e atividades contempladas no presente 

CONTRATO, ademais dos seguros exigíveis pela legislação aplicável. 

27.2. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices 

de seguros, de acordo com suas características e finalidade, bem como com a 

titularidade dos bens envolvidos, cabendo-lhe autorizar previamente o 

cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices 

contratadas pela CONCESSIONÁRIA. 

27.3. As apólices de seguro deverão prever a indenização direta ao PODER 

CONCEDENTE nos casos em que caiba a ele a responsabilização pelo sinistro. 

27.4. Os FINANCIADORES poderão ser incluídos nas apólices de seguros, na 

condição de co-segurados. 

27.4.1. As apólices deverão conter cláusula expressa de renúncia ao eventual 

exercício de sub-rogação nos direitos que a(s) seguradora(s) tenha(m) ou 

venha(m) a ter frente ao PODER CONCEDENTE. 
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27.5. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições 

que contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e 

deverão conter declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que 

conhece integralmente este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos 

direitos da CONCESSIONÁRIA. 

27.6. Mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, poderá a 

CONCESSIONÁRIA alterar as condições dos seguros contratados, desde que as 

alterações pretendidas se prestem para adequá-los ao escopo deste CONTRATO. 

27.7. Nenhuma obra ou serviço e atividade poderá ter início ou prosseguir sem que a 

CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de que 

as apólices dos seguros exigidos neste CONTRATO estão em vigor, e consoante as 

condições determinadas. 

27.7.1. Em até 15 (quinze) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE cópia 

autenticada das apólices de seguro juntamente com os respectivos planos de 

trabalho. 

27.8. A CONCESSIONÁRIA contratará e manterá em vigor os seguintes seguros, que 

deverão cobrir pelo menos os riscos de obra, operacionais, ambientais, incêndios, 

explosões de qualquer natureza, equipamentos eletrônicos, roubo e furto: 

27.8.1. Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo a perda, 

destruição ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, devendo tal seguro contemplar todas as 

coberturas compreendidas de acordo com os padrões internacionais. 

27.8.2. Seguro de responsabilidade civil, que compreenda todos e quaisquer 

acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONÁRIA e de 

terceiros, cobrindo qualquer prejuízo que venha a ser causado ou esteja 

relacionado com a execução da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes e 

danos materiais causados a terceiros e seus veículos. 

27.8.3. Conforme o caso, observado o disposto na CLÁUSULA 23ª – DA 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA, relativamente à garantia de execução do contrato pela 

CONCESSIONÁRIA, seguro-garantia do cumprimento das obrigações 

relativas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

27.9. Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de 

responsabilidade civil, incluído os danos morais abrangidos, deverão atender os 

limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável. 

27.10. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou 

omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata este CONTRATO. 
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27.11. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em 

caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO. 

27.12. Face ao descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e 

manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, 

independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, poderá proceder à contratação e ao 

pagamento direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às 

expensas da CONCESSIONÁRIA. 

27.12.1. Verificada a hipótese do item acima, a CONCESSIONÁRIA deverá, em 

5 (cinco) dias, reembolsar o PODER CONCEDENTE. 

27.13. Caso o reembolso não ocorra no prazo e condições assinalados, poderá o 

PODER CONCEDENTE descontar a quantia devida da REMUNERAÇÃO devida 

à CONCESSIONÁRIA ou da garantia de execução do contrato, conforme escolha 

sua. 

27.14. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação 

da companhia seguradora informar, por escrito, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias, à própria CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, 

quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento total ou parcial das apólices 

contratadas pela CONCESSIONÁRIA, redução de coberturas, aumento de 

franquias ou redução dos valores segurados. 

27.15. Igualmente, na contratação do seguro pela CONCESSIONÁRIA, deverá constar 

a obrigação da companhia seguradora de comunicar ao PODER CONCEDENTE, 

no prazo de 10 (dez) dias, todo e qualquer evento de falta de pagamento de parcelas 

do prêmio de seguro contratado. 

27.16. Deverá constar das apólices de seguro a obrigação da companhia seguradora em 

manter a cobertura pelo período de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do 

vencimento da parcela do prêmio devida e não paga pela CONCESSIONÁRIA, 

para efeito do disposto no item 27.12. 

27.17. Anualmente, até o final do mês de janeiro, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar certificado emitido pela(s) companhia(s) seguradora(s) confirmando que 

todos os prêmios vencidos no ano precedente encontram-se quitados e que as 

apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou foram 

renovadas, devendo neste caso ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE os 

termos das novas apólices. 

27.18. Caso o seguro contratado vença no correr do ano, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar ainda, com antecedência de 30 (trinta) dias da data do vencimento do 

seguro, certificado da companhia seguradora comprovando a renovação do seguro 

e os termos das novas apólices. 
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CAPÍTULO XII – DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA 

CLÁUSULA 28ª – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA E DOS BENS REVERSÍVEIS 

28.1. Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA são os bens 

integrantes ou não do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à 

implantação adequada e contínua do OBJETO contratado. 

28.2. A utilização direta de equipamentos, infraestrutura ou qualquer outro bem, que 

não sejam da propriedade da CONCESSIONÁRIA na execução das obras e 

prestação dos serviços e atividades OBJETO da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, dependerá de anuência prévia, específica e expressa do 

PODER CONCEDENTE, que poderá dispensar tal exigência nos casos e hipóteses 

que entender pertinente. 

28.3. O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a utilização de bens de terceiros, 

desde que não se coloque em risco a continuidade das obras, serviços e atividades, 

bem com que não reste prejudicada a reversão dos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO. 

28.4. Adicionalmente, poderá o PODER CONCEDENTE exigir que o respectivo 

contrato contenha disposição pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extinção 

da concessão, a mantê-lo e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE nos direitos dele 

decorrentes. 

28.5. Os BENS REVERSÍVEIS são aqueles imprescindíveis à execução da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ao 

longo de todo o prazo deste CONTRATO, os quais reverterão em favor do PODER 

CONCEDENTE após a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos 

termos estabelecidos neste CONTRATO, no CAPÍTULO XV – DA EXTINÇÃO 

DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

28.5.1. Integram os BENS REVERSÍVEIS todos os terrenos, estruturas, 

construções, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e, de modo 

geral, todos os demais bens vinculados à execução das obras e prestação dos 

serviços e atividades referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

28.5.2. Também integram os BENS REVERSÍVEIS as áreas, instalações e 

plantas pertencentes à CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS e às ESTAÇÕES DE TRANBORDO, sendo de 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE a sua operação ao término do 

prazo contratual, incluindo serviços de pós-operação.  

28.5.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a entregar os BENS REVERSÍVEIS 

em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem 

prejuízo do desgaste normal resultante do seu uso. 
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28.5.4. Os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos ao PODER CONCEDENTE 

livres de quaisquer ônus ou encargos. 

28.6. Todos os custos decorrentes da execução da obra e prestação de tais serviços e 

atividades constituirão ônus exclusivo da CONCESSIONÁRIA. 

28.7. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, 

conservação e segurança, às suas expensas, os BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, incluindo-se os BENS REVERSÍVEIS, 

durante a vigência do CONTRATO, efetuando para tanto as reparações, renovações 

e adaptações necessárias ao bom desempenho da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, nos termos previstos neste CONTRATO. 

28.8. Poderá o PODER CONCEDENTE reter pagamentos à CONCESSIONÁRIA, no 

valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas quando 

da realização de vistoria dos BENS REVERSÍVEIS. 

28.9. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar os bens que integram a 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA se proceder à sua imediata substituição por 

outros em condições de operacionalidade e funcionamento idênticas ou superiores 

aos substituídos, constatadas pelo PODER CONCEDENTE. 

28.10. Qualquer alienação ou aquisição de bens que a CONCESSIONÁRIA pretenda 

realizar, nos últimos 5 (cinco) anos do prazo final da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, deverá ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE, observada a disposição prevista no item 37.1 deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 29ª – DA REVERSÃO DOS BENS DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA 

29.1. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retornam ao PODER 

CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à 

exploração da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, transferidos à 

CONCESSIONÁRIA, ou por esta adquiridos ou implantados, no âmbito da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

29.1.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do 

CONTRATO, as PARTES deverão estabelecer os procedimentos para avaliar 

os bens objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, com o fim de 

identificar aqueles necessários à continuidade da execução de seu OBJETO, 

bem como propiciar condições para a realização do pagamento de eventuais 

indenizações. 

29.1.2. O PODER CONCEDENTE poderá recusar a reversão de bens que 

considere prescindíveis ou inaproveitáveis, garantido o direito da 

CONCESSIONÁRIA ao contraditório, inclusive através da elaboração e 

apresentação, às suas expensas, de laudos ou estudos demonstradores da 

necessidade de reversão. 
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29.1.2.1. Inclui-se no conceito de bens inaproveitáveis, não se limitando, a 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(CTRSU) cuja capacidade tenha sido esgotada ou cuja tecnologia seja 

inservível considerando as regras ambientais vigentes. 

29.1.3. Os bens excluídos da reversão não serão computados para a amortização 

dos investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, o que não exime a 

CONCESSIONÁRIA da obrigação de mantê-los em perfeito funcionamento 

e bom estado de conservação. 

29.1.4. Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a decisão do PODER 

CONCEDENTE quanto ao disposto no item 29.1.2, admitir-se-á o recurso ao 

expediente de solução de conflitos estabelecido neste CONTRATO. 

29.2. A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus ou encargos, 

sem prejuízo do desgaste normal resultante de seu uso. 

29.3. A CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não 

amortizado dos bens cuja aquisição, devidamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE, tenha ocorrido nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, desde que realizada para garantir a 

continuidade e a atualidade desta. 

29.3.1. Alternativa ou supletivamente à indenização, o PODER CONCEDENTE 

poderá admitir a transferência de bens que tenham sido dados em garantia do 

seu próprio financiamento, sub-rogando-se na(s) parcela(s) financiada(s) 

vincenda(s). 

29.4. No prazo de 3 (três) anos antes da extinção da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, será formada uma Comissão de Reversão, composta pelo 

PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA, tendo por finalidade 

proceder à inspeção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

29.4.1. Como resultado da inspeção de que trata o item 29.4, será elaborado o 

Relatório de Vistoria, definindo-se, com a aprovação das PARTES, os 

parâmetros que nortearão a devolução da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

29.4.2. O Relatório de Vistoria retratará a situação da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA e poderá propor a sua aceitação ou a necessidade de 

correções, antes de sua devolução ao PODER CONCEDENTE. 

29.4.3. As eventuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados pelo 

PODER CONCEDENTE e acarretarão nova vistoria, após a conclusão dos 

serviços. 
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29.4.4. O Relatório de Vistorias poderá tratar dos BENS REVERSÍVEIS da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

29.4.5. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o PODER 

CONCEDENTE procederá à vistoria dos bens a serem revertidos, da qual 

participará a CONCESSIONÁRIA, para verificar seu estado de conservação 

e manutenção, lavrando-se, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o Termo 

Definitivo de Devolução dos Bens Reversíveis. 

29.5. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas, a 

CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE, nos termos da 

legislação aplicável, podendo o PODER CONCEDENTE executar o seguro-

garantia específico, estipulado nos termos deste CONTRATO. 

29.6. Após a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, não poderá ser feito 

qualquer pagamento aos acionistas ou aos FINANCIADORES da 

CONCESSIONÁRIA, tampouco poderão dar-se a dissolução ou a partilha do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, antes que o PODER CONCEDENTE, por 

meio de termo definitivo de devolução dos BENS REVERSÍVEIS, ateste que os 

bens revertidos estão em condições adequadas, ou sem que esteja cabalmente 

assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PODER CONCEDENTE, a 

título de indenização ou a qualquer outro título. 

CAPÍTULO XIII – DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS 

PARTES 

CLÁUSULA 30ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1. No caso de inadimplemento parcial ou total das obrigações deste CONTRATO 

pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das sanções 

de natureza civil, penal e ambiental poderá aplicar isoladamente ou 

concomitantemente as seguintes penalidades:   

30.1.1. Advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de 

obrigações assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção 

prevista neste CONTRATO, que será formulada junto à determinação da 

adoção das necessárias medidas de correção. 

30.1.2. Multa. 

30.1.3. Suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo definido 

no art. 6.º, da Lei Estadual nº 13.994/2001, de 18.09.01, e no art. 47, do 

Decreto Estadual nº 45.902, de 27.01.2012. A suspensão se dará através da 

emissão de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta 

punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração 
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Pública Estadual, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

30.1.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

30.2. A penalidade de multa será aplicada nos casos em que houver descumprimento 

das obrigações deste CONTRATO, conforme descrito na tabela e demais tipologias 

descritas abaixo: 

 

30.2.1. Multa, nos valores indicados na tabela abaixo, por reincidência de notas 

insatisfatórias nos índices que compõem o EDITAL em seu ANEXO V- 

INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

Indicador 

avaliado 
Critério 

Nota 

insatisfatória 

Recorrência 

Valor da 

multa (em R$) 
(nº de ocorrências 

no ano) 

Índice de 

Processamento 

da Estação de 

transbordo 

Nota de 

satisfação 

(NS) 
  72 horas 3 

R$1.000.000,00 

(um milhão de 

reais) 

Índice de 

Disponibilidade 

de Destinação 

Final 

Nota de 

satisfação 

(NS) 
  70% 3 

R$1.000.000,00 

(um milhão de 

reais) 

 

30.2.2. Multa, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na hipótese 

de a CONCESSIONÁRIA não entregar, no prazo de 5 (cinco) dias, após 

solicitação específica do PODER CONCEDENTE, informações necessárias 

para a execução das competências próprias do PODER CONCEDENTE 

decorrentes deste CONTRATO. 

Hipótese de Multa 
Valor da multa 

(em R$) 

Descumprimento do prazo de 12 (doze) meses a partir da 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE 

para iniciar a execução da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

R$1.000.000,00 

(um milhão de 

reais) 
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30.2.3. Multa, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na 

hipótese de terem sido feitas 3 (três) advertências à CONCESSIONÁRIA, 

estejam elas relacionadas ao mesmo fato ou não. 

30.2.4. Multa, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na hipótese 

de ser decretada a caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sem 

prejuízo da cumulação com outras multas anteriormente aplicadas. 

30.2.5. Multa, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no caso de 

não recolhimento de qualquer multa aplicada, nos termos e prazo fixados 

pelo PODER CONCEDENTE. 

30.2.6. Multa, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no caso de a 

CONCESSIONÁRIA não contratar ou manter desatualizadas as apólices de 

seguro exigidas neste CONTRATO. 

30.2.7. Multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no caso de a 

CONCESSIONÁRIA não enviar, no prazo fixado no EDITAL em seu 

ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, o 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

30.2.8. Multa, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no caso de 

a CONCESSIONÁRIA não assumir o formato de sociedade anônima no 

prazo de até o final do primeiro ano, contado a partir da DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOE. 

30.2.9. Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso no 

cumprimento dos marcos intermediários do CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO apresentado pela CONCESSIONARIA conforme disposto no 

EDITAL em seu ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS. 

30.2.9.1. Esta multa não se aplicará caso o atraso da autorização, licenças e 

permissão do órgão da Administração Pública Federal, Estadual e 

Municipal, seja decorrente de fato não imputável à CONCESSIONÁRIA. 

30.2.10. Multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso no 

cumprimento dos marcos finais do CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

apresentado pela CONCESSIONARIA, conforme disposto no EDITAL em 

seu ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS. 

30.3. O PODER CONCEDENTE também poderá aplicar multa, que variará de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por infração 

cometida pela CONCESSIONÁRIA, nos demais casos em que não houver 

cominação de multa específica neste CONTRATO, sem prejuízo de indenização 

devida por eventuais perdas e danos. 

30.4. As multas estão sujeitas ao seguinte regime: 
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30.4.1. Aplicada a multa, o PODER CONCEDENTE emitirá documento de 

cobrança correspondente contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o 

valor em até 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 

notificação. 

30.4.2. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, 

o PODER CONCEDENTE poderá executar o valor devido e descontar o 

valor correspondente do primeiro pagamento a que tiver direito a 

CONCESSIONÁRIA, respondendo igualmente por ele a garantia de 

execução do contrato. 

30.4.3. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará na 

incidência automática de juros de mora correspondentes à variação pro rata 

da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do 

efetivo pagamento. 

30.4.4. O valor das multas será reajustado periodicamente, nas mesmas datas e 

pelo mesmo índice de reajuste aplicável à parcela variável que compõe a 

REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA. As importâncias pecuniárias 

resultantes da aplicação das multas reverterão em favor do PODER 

CONCEDENTE. 

30.4.5. A aplicação das multas contratuais não se confunde com a metodologia 

de avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA e a respectiva nota que 

lhe for atribuída em decorrência do disposto no EDITAL em seu ANEXO V 

– INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.  

30.4.6. As multas previstas serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das 

hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade, ambas previstas neste 

CONTRATO, ou, ainda, da aplicação de outras sanções previstas neste 

CONTRATO ou na legislação pertinente. 

30.4.7. Verificada a má-fé, os administradores e CONTROLADORES da 

CONCESSIONÁRIA serão igualmente punidos com a sanção de multa, 

observados os critérios desta CLÁUSULA 30ª – DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS. 

30.5. As penalidades de suspensão temporária do direito de participação em licitações 

e impedimento de contratar com a Administração Pública, bem como a declaração 

de inidoneidade, serão aplicadas à CONCESSIONÁRIA por descumprimento 

grave das obrigações constantes deste CONTRATO ou pela prática de atos ilícitos, 

na forma da lei, cabendo a decisão da penalidade mais adequada ao PODER 

CONCEDENTE. 

30.5.1. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado de Gestão Metropolitana - SEGEM. 
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30.5.2. A declaração de inidoneidade vigorará enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE, que ocorrerá 

sempre que a apenada ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção de suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração Pública. 

30.6. Na aplicação das sanções previstas no item 30.2 e 30.3, o PODER 

CONCEDENTE observará as seguintes circunstâncias, com vistas à sua 

proporcionalidade: 

30.6.1. A natureza e a gravidade da infração. 

30.6.2. Os danos resultantes aos serviços e atividades, à segurança pública, ao 

meio ambiente, aos agentes públicos e aos usuários. 

30.6.3. A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração. 

30.6.4. As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais está a 

reincidência e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA na promoção do 

dano. 

30.6.5. A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a 

sua capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio.  

30.6.6. Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais 

reincidências. 

30.6.7. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, 

inclusive quanto ao número de usuários atingidos. 

30.6.8. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito 

da CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE promover a 

devolução, pela CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização de toda e qualquer 

vantagem obtida com a perpetração da infração. 

CLÁUSULA 31ª – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES 

31.1. O processo de aplicação das sanções de multa, suspensão temporária do direito 

de licitar e declaração de inidoneidade tem início com a lavratura do auto de 

infração pela fiscalização do PODER CONCEDENTE, que deve estar devidamente 

fundamentado para notificar expressamente a CONCESSIONÁRIA da sanção 

aplicada. 

31.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será imediatamente intimada, 

dando-se lhe um prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa prévia, salvo na 

hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública, quando o prazo será de 10 (dez) dias, consoante o 

disposto no artigo 87, §§2.º e 3.º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

31.1.2. A CONCESSIONÁRIA pode, nesta fase de instrução, requerer diligência 

e perícia, juntar documento e parecer e aduzir alegação referente à matéria 

objeto do processo. 

31.2. Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 

aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

31.2.1. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 

reconsideração ao Secretário de Estado de Gestão Metropolitana, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, consoante o previsto no artigo 109, III, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

31.3. Independentemente dos direitos e princípios previstos no item 31.1.1, poderão 

ser tomadas medidas cautelares urgentes, que não se confundem com o 

procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

31.3.1. Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

31.3.2. Dano grave aos direitos dos usuários, à segurança pública ou ao meio 

ambiente. 

31.3.3. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 

motivadamente. 

31.4. A garantia dos direitos e princípios previstos no item  31.1.1 não poderá 

comprometer a celeridade e eficiência do processo administrativo. 

31.5. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de 2 (duas) ou mais infrações pela 

CONCESSIONÁRIA, aplicam-se cumulativamente, as penas cominadas, se as 

infrações não forem idênticas. 

31.6. Quando se tratar de sanções aplicadas em decorrência do mesmo tipo de 

descumprimento contratual, em relação às quais tenham sido lavrados diversos 

autos, serão eles reunidos em um só processo, para a imposição de pena. 

CAPÍTULO XIV – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA 32ª – DO MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE 

CONFLITOS 

32.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com 

ele relacionados, poderão ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES. 
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32.2.  Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 

contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, inclusive aqueles 

relacionados à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o objeto do 

conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE 

ou à CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, 

utilizando-se do princípio da boa-fé e envidando os melhores esforços para tal, 

solucionar o conflito ou controvérsia existente. 

32.2.1. A notificação de que trata este item deverá ser enviada pela PARTE 

interessada juntamente com todas as suas alegações acerca do conflito ou 

controvérsia, devendo também ser acompanhada de uma sugestão para a 

solução do conflito ou controvérsia. 

32.3. Após o recebimento da notificação, a PARTE notificada terá um prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se 

concorda com a solução proposta. Caso não concorde com a solução proposta, a 

PARTE notificada, no mesmo prazo acima estipulado, deverá apresentar à PARTE 

interessada os motivos pelos quais discorda da solução apresentada, devendo, nessa 

hipótese, apresentar uma solução alternativa para o caso. 

32.3.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solução apresentada, as 

PARTES darão por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as 

medidas necessárias para implementar a medida acordada. 

32.3.2. No caso de discordância da PARTE notificada, deverá ser marcada uma 

reunião entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a 

controvérsia em causa. 

32.4. Em qualquer das hipóteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as 

PARTES deverá ser solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis de 

comum acordo entre as PARTES. 

32.5. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questão conflituosa ou 

controversa, poderá ser instaurado procedimento de mediação ou dar-se-á início ao 

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 33ª – DA MEDIAÇÃO 

33.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica, acerca da 

interpretação ou execução do CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, poderá ser instaurado 

procedimento de mediação para solução amigável, a ser conduzido por um Comitê 

de Mediação especialmente constituído. 

33.1.1. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das 

PARTES, mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, 

delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu 

representante no Comitê de Mediação. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEGEM/MG 

 

 

________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 46 DE 60 

33.2. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de 

instauração do procedimento de mediação, a outra parte deverá indicar o seu 

representante no Comitê de Mediação. Por sua vez, os representantes das partes no 

Comitê de Mediação, escolherão, de comum acordo, um terceiro membro. 

33.3. Os membros do Comitê de Mediação não poderão estar enquadrados em 

situações de impedimento e suspeição de juiz previstas no Código de Processo 

Civil, e deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e 

discrição, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capítulo III, da Lei 

Federal nº 9.307, de 23.9.96, que trata da arbitragem. 

33.4. O Comitê de Mediação, com base na fundamentação, documentos e estudos 

apresentados pelas partes, apresentará a proposta de solução amigável, que deverá 

observar os princípios próprios da Administração Pública. 

33.5. A proposta do Comitê de Mediação não será vinculante para as partes, que 

poderão optar por submeter a controvérsia ao juízo arbitral ou ao Poder Judiciário, 

conforme o caso. 

33.6. Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo Comitê de 

Mediação, será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo. 

33.7. Se a parte se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou não 

indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á 

prejudicada a medição. 

33.7.1. A mediação também será considerada prejudicada se a solução amigável 

não for apresentada pelo Comitê de Mediação, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento. 

33.8. Prejudicado o procedimento de mediação, qualquer das partes poderá submeter a 

controvérsia ao juízo arbitral ou ao Judiciário, conforme o caso.  

CLÁUSULA 34ª – DA ARBITRAGEM 

34.1. Eventuais divergências entre as partes, relativamente às matérias abaixo 

relacionadas, que não tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento 

de mediação, serão obrigatoriamente dirimidas por meio de arbitragem, na forma 

da Lei Federal nº 9.307/96: 

34.1.1. Reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das 

partes, em todas as situações previstas no CONTRATO. 

34.1.2. Reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por 

quaisquer das PARTES. 

34.1.3. Acionamento dos mecanismos de garantia previstos no CONTRATO. 
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34.1.4. Valor da indenização no caso de extinção do CONTRATO. 

34.1.5. Inconformismo de quaisquer das PARTES com a decisão do Comitê de 

Mediação ou dos COMITÊS DE GOVERNANÇA. 

34.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do 

pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, e das 

determinações do PODER CONCEDENTE que no seu âmbito sejam comunicadas 

e recebidas pela CONCESSIONÁRIA previamente à data de submissão da questão 

à arbitragem, até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em 

causa. 

34.2.1. De igual modo, não se permite qualquer interrupção do desenvolvimento 

da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que deverá continuar nos mesmos 

termos em vigor à data de submissão da questão, até que uma decisão final 

seja obtida relativamente à matéria em causa. 

34.3. As PARTES poderão, de comum acordo, submeter ainda à arbitragem outras 

controvérsias relacionadas com a interpretação ou execução do CONTRATO, 

delimitando claramente o seu objeto no compromisso arbitral. 

34.4. A arbitragem será instaurada e administrada pela CAMARB (Câmara de 

Arbitragem Empresarial – Brasil), conforme as regras de seu regulamento, devendo 

ser realizada na Cidade de Belo Horizonte, em língua portuguesa e aplicar o direito 

brasileiro. 

34.4.1. As PARTES poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da 

CAMARB, desde que haja concordância mútua. 

34.5. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos do 

procedimento de contratação da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até 

que seja proferida a sentença arbitral, independentemente da PARTE que solicitar o 

início da arbitragem. 

34.5.1. Após a sentença arbitral, se ela foi inteiramente desfavorável ao PODER 

CONCEDENTE, ele deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas 

despesas incorridas, podendo fazê-lo por meio de acréscimo do valor devido 

a título de REMUNERAÇÃO. 

34.5.2. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 

decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na 

sentença arbitral. 

34.5.3. Cada um das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a 

honorários advocatícios. 

34.5.4. A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e 

razoabilidade dos custos incorridos. 
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34.6. Sem prejuízo da ação de execução específica prevista no art. 7º da Lei Federal nº 

9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, após 

devidamente intimada, incorrerá na multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigação. A multa ficará 

sujeita a reajuste periódico, na mesma data e pelo mesmo índice aplicável à parcela 

variável que compõe a REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA. 

34.7. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) 

suplentes, cabendo a cada parte indicar um titular e um suplente. O terceiro árbitro 

e seu suplente serão escolhidos de comum acordo pelos dois titulares indicados 

pelas partes, devendo ter experiência mínima de 10 (dez) anos e registro 

profissional no Brasil na especialidade objeto de controvérsia. A presidência do 

Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro. 

34.8. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 

constituição do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigável de 

solução de divergências, as partes poderão requerê-las diretamente ao Poder 

Judiciário. Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do Tribunal 

Arbitral, deverão ser solicitadas nos termos do art. 22, §4º da Lei Federal nº 

9.307/96. 

34.9. Será competente o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem nos termos do 

CONTRATO, assim como para apreciar as medidas judiciais previstas no item 

anterior ou a ação de execução específica prevista no art. 7º da Lei Federal nº 

9.307/96. 

34.10. As decisões do painel de arbitragem serão definitivas para o impasse e 

vincularão as PARTES. 

CAPÍTULO XV – DA INTERVENÇÃO 

CLÁUSULA 35ª – DA INTERVENÇÃO 

35.1. O PODER CONCEDENTE poderá determinar a intervenção nas seguintes 

situações, e quando não se justificar a caducidade da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, a seu critério e no interesse público, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes: 

35.1.1. Paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção da 

execução das obras, da prestação dos serviços e atividades fora das hipóteses 

previstas neste CONTRATO e sem a apresentação de razões tidas pelo 

PODER CONCEDENTE como aptas a justificá-la. 

35.1.2. Desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que 

coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
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35.1.3. Inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos 

serviços e atividades prestados e das obras executadas, caracterizadas pelo 

não atendimento dos parâmetros de desempenho previstos neste 

CONTRATO, não resolvidas em prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE 

para regularização da situação. 

35.1.4. Utilização da infraestrutura referente à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA para fins ilícitos. 

35.1.5. Prática reincidente de infrações definidas como graves, nos termos deste 

CONTRATO.  

35.1.6. Outras hipóteses em que haja risco à continuidade e qualidade da 

execução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, ou que 

possam acarretar prejuízo à segurança pública ou ao meio ambiente. 

35.1.7. Omissão em prestar contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento 

de óbice à atividade fiscalizatória, que pressuponham a prática de qualquer 

das ocorrências previstas acima. 

35.2. O PODER CONCEDENTE também poderá decretar a intervenção na 

CONCESSIONÁRIA por razões de interesse público, de alta relevância e de amplo 

conhecimento, devidamente justificadas, cabendo ao PODER CONCEDENTE 

prestar os serviços e atividades, e conduzir a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

enquanto mantida esta situação. 

35.3. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervenção por interesse público 

ensejarão a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO nos 

termos do EDITAL em seu ANEXO III – MECANISMO DE REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

35.4. O instrumento de decretação de intervenção indicará: 

35.4.1. Os motivos da intervenção e sua necessidade. 

35.4.2. O prazo, que será de no máximo 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, 

excepcionalmente, por 30 (trinta) dias, sempre compatível e proporcional aos 

motivos que ensejaram a intervenção. 

35.4.3. Os objetivos e limites da intervenção. 

35.4.4. O nome e qualificação do interventor. 

35.5. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá prazo de 30 (trinta) 

dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa. 
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35.6. O procedimento a que se refere o item 35.5 será conduzido pelo PODER 

CONCEDENTE e deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis, excepcionalmente, por 30 (trinta) dias. 

35.7. Caso assim não seja, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se à 

CONCESSIONÁRIA a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sem prejuízo de seu 

direito à indenização. 

35.8. A decretação da intervenção levará o imediato afastamento dos administradores 

da CONCESSIONÁRIA e não afetará o curso regular dos negócios da 

CONCESSIONÁRIA, tampouco seu normal funcionamento. 

35.9. A função de interventor poderá recair sobre agente dos quadros do PODER 

CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresa, 

assumindo a CONCESSIONÁRIA os custos da remuneração. 

35.9.1. O interventor prestará contas e responderá pessoalmente pelos atos que 

praticar. 

35.9.2. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE. 

35.9.3. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA, o interventor necessitará de prévia autorização do 

PODER CONCEDENTE. 

35.10. Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, 

ela for considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou 

desnecessária. 

35.11. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os 

princípios da Administração Pública, devendo a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA ser imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA, sem 

prejuízo de seu direito de indenização. 

35.12. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

os serviços e atividades voltarão a ser de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

35.13. As receitas realizadas durante o período da intervenção, resultantes da 

REMUNERAÇÃO devida à CONCESSIONÁRIA, serão utilizadas para cobertura 

dos encargos resultantes do desenvolvimento dos serviços e atividades 

correspondentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, necessários para custear o 

pagamento dos encargos com seguros e garantias, dos encargos decorrentes de 

financiamento e o ressarcimento dos custos de administração. 
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35.14. O eventual saldo remanescente da REMUNERAÇÃO, finda a intervenção, será 

entregue à CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, situação em que se aplicarão as disposições específicas. 

35.15. Se, eventualmente, as receitas não forem suficientes para cobrir as despesas 

pertinentes ao desenvolvimento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o PODER 

CONCEDENTE poderá recorrer à garantia estipulada na CLÁUSULA 23ª – DA 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA 

para cobri-las integralmente. 

CAPÍTULO XVI – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

CLÁUSULA 36ª – DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

36.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA considerar-se-á extinta, observadas as 

normas legais específicas, quando ocorrer: 

36.1.1. Término do prazo contratual. 

36.1.2. Encampação. 

36.1.3. Caducidade. 

36.1.4. Rescisão.  

36.1.5. Anulação. 

36.1.6. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

36.2. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, retornam ao PODER 

CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados 

à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, incluindo aqueles transferidos à 

CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no 

âmbito da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

36.2.1. Os bens serão revertidos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos, devendo estar em condições adequadas de conservação e 

funcionamento, para permitir a continuidade dos serviços que eram objeto de 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo prazo mínimo adicional de 5 

(cinco) anos. 

36.3. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, haverá a imediata assunção dos 

serviços pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, 

avaliações e liquidações necessárias, bem como a ocupação das instalações e a 

utilização, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSÍVEIS. 

36.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, poderá: 
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36.4.1. Ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal 

empregado na prestação dos serviços considerado imprescindível à sua 

continuidade. 

36.4.2. Manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros 

pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas. 

36.5. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE 

assumirá direta ou indireta e imediatamente, a operação da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, para garantir sua continuidade e regularidade. 

CLÁUSULA 37ª – DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL 

37.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA extingue-se quando se verificar o 

término do prazo de sua duração, extinguindo-se, por consequência, as relações 

contratuais entre as PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste 

CONTRATO, não sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA, 

salvo a hipótese prevista no item 29.3 deste CONTRATO. 

37.1.1. Na hipótese de ser devida a indenização prevista no item 29.3 deste 

CONTRATO, deverão ser descontados os valores de eventuais multas aplicadas à 

CONCESSIONÁRIA, que ainda não tenham sido quitadas.   

37.2. Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será 

responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA e celebrados com terceiros, segundo regras para cálculo e 

pagamento dos valores residuais, nos termos da legislação vigente, assumindo 

todos os ônus daí resultantes. 

37.3. Até 12 (doze) meses antes da data do término da vigência contratual, a 

CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER CONCEDENTE programa de 

desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a 

assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado da 

pós-operação. 

CLÁUSULA 38ª – DA ENCAMPAÇÃO 

38.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, 

promover a retomada da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por motivo de 

interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento, à 

CONCESSIONÁRIA, de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a 

BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 

concedido. 

38.2. O valor indenizatório decorrente da encampação poderá ser obtido mediante a 

execução da garantia de que trata a CLÁUSULA 24ª – DA GARANTIA DE 
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EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE, deste 

CONTRATO, na hipótese de inadimplência do PODER CONCEDENTE. 

38.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de encampação poderá ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES da 

CONCESSIONÁRIA, implicando o pagamento feito em quitação automática da 

obrigação quitada do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. 

38.4. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 

indenização prevista para o caso de encampação, até o limite do saldo vincendo dos 

financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações 

de investimento previstas no CONTRATO. 

38.4.1. O limite do desconto mencionado no item 38.4 não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA de efetuar os pagamentos das multas pertinentes e demais 

valores devidos ao PODER CONCEDENTE, devendo este último efetuar a 

cobrança utilizando os meios previstos neste CONTRATO e na legislação 

vigente. 

CLÁUSULA 39ª – DA CADUCIDADE 

39.1. O PODER CONCEDENTE poderá promover a decretação da caducidade da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, com o objetivo de garantir a continuidade de 

operação dos serviços, nos seguintes casos, além daqueles enumerados pela Lei nº 

8.984/95: 

39.1.1. Os serviços estiverem sendo prestados de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros 

definidos nos ANEXOS ao CONTRATO. 

39.1.2. A CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas contratuais 

ou disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. 

39.1.3. Ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social. 

39.1.4. Houver alteração do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, sem a 

prévia e expressa aprovação do PODER CONCEDENTE, consoante o 

disposto neste CONTRATO. 

39.1.5. A CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços ou concorrer para tanto, 

perder ou comprometer as condições econômicas, financeiras, técnicas ou 

operacionais necessárias à prestação adequada dos serviços.  

39.1.6. A CONCESSIONÁRIA não mantiver a integralidade da garantia prevista 

na CLÁUSULA 23ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

PELA CONCESSIONÁRIA, deste CONTRATO. 
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39.1.7. A CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter em 

plena vigência as apólices de seguro, nos termos contratuais. 

39.1.8. A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por 

infrações, nos devidos prazos. 

39.1.9. A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER 

CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação dos serviços. 

39.1.10. A CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em 

julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

39.2. A decretação da caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA deverá ser 

precedida da verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo 

administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e ao contraditório. 

39.3.  Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos 

contratuais referidos no item 39.1 acima, dando-se-lhe um prazo razoável, não 

inferior a 30 (trinta) dias, para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 

enquadramento nos termos contratuais. 

39.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por decreto, independentemente de indenização prévia, 

calculada no decurso do processo. 

39.5. A decretação da caducidade não acarretará, para o PODER CONCEDENTE, 

qualquer espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou 

compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente 

em relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária. 

39.6. Decretada a caducidade, a indenização referida nesta cláusula e devida pelo 

PODER CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos vinculados 

a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 

concedido, descontados os valores previstos no item 39.7, pelos quais poderá 

responder a garantia prevista na CLÁUSULA 23ª – DA GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA deste CONTRATO. 

39.7. Do montante previsto no item 39.6 serão descontados: 

39.7.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE e à sociedade; 

39.7.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham 

sido pagas até a data do pagamento do montante previsto na subcláusula 39.6; e 
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39.7.3.quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

declaração de caducidade. 

39.8. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de caducidade poderá ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES da 

CONCESSIONÁRIA, implicando tal pagamento feito em quitação automática da 

obrigação quitada do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. 

39.9. O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a 

contar da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, 

atribuindo à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização aos 

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 40ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

40.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, 

mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

40.1.1. Os serviços não poderão ser interrompidos ou paralisados até o trânsito 

em julgado da sentença que decretar a rescisão do CONTRATO. 

40.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do 

CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, será equivalente à 

encampação e calculada na forma da CLÁUSULA 38ª – DA ENCAMPAÇÃO, 

podendo ser paga diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA e 

implicando tal pagamento feito em quitação automática da obrigação quitada do 

PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. 

40.3. Este CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as 

PARTES, que compartilharão os gastos e as despesas decorrentes da referida 

rescisão contratual. 

40.4. Quando do pedido de rescisão por parte da CONCESSIONÁRIA, cumpre ao 

PODER CONCEDENTE: 

40.4.1. Exigir uma motivação razoável para o pedido de rescisão. 

40.4.2. Assumir a execução da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, ou 

promover novo certame licitatório e adjudicar um vencedor antes de rescindir 

a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA anterior. 

40.5. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 

indenização prevista para o caso de rescisão, até o limite do saldo vincendo dos 

financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações 

de investimento previstas no CONTRATO. 
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40.5.1. O limite do desconto mencionado no item 40.5 não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA de efetuar os pagamentos das multas pertinentes e demais 

valores devidos ao PODER CONCEDENTE, devendo este último efetuar a 

cobrança utilizando os meios previstos neste CONTRATO e na legislação 

vigente. 

CLÁUSULA 41ª – DA ANULAÇÃO DO CONTRATO 

41.1. O CONTRATO poderá ser anulado por decisão judicial, na hipótese de 

ocorrência de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

41.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do 

CONTRATO, será calculada na forma da CLÁUSULA 38ª – DA 

ENCAMPAÇÃO, podendo ser paga diretamente aos FINANCIADORES da 

CONCESSIONÁRIA e implicando tal pagamento feito em quitação automática da 

obrigação quitada do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. A 

indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para a 

ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade for-lhe imputada de forma exclusiva. 

41.3. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 

indenização prevista no item acima, até o limite do saldo vincendo dos 

financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações 

de investimento previstas no CONTRATO. 

41.3.1. O limite do desconto mencionado no item 41.3 não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA de efetuar os pagamentos das multas pertinentes e demais 

valores devidos ao PODER CONCEDENTE, devendo este último efetuar a 

cobrança utilizando os meios previstos neste CONTRATO e na legislação 

vigente. 

41.4. O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a 

contar da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, 

atribuindo à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização aos 

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 42ª – DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

42.1. Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA, a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos 

investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade 

e atualidade do serviço concedido. 

42.2. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da 

indenização prevista no item acima, até o limite do saldo vincendo dos 
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financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações 

de investimento previstas no CONTRATO. 

42.2.1. O limite do desconto mencionado no item 42.2 não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA de efetuar os pagamentos das multas pertinentes e demais 

valores devidos ao PODER CONCEDENTE, devendo este último efetuar a 

cobrança utilizando os meios previstos neste CONTRATO e na legislação 

vigente. 

42.3. O PODER CONCEDENTE poderá, no prazo máximo de 12 (doze) meses a 

contar da extinção do CONTRATO, promover nova licitação do serviço concedido, 

atribuindo à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização aos 

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA. 

42.4. Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da 

CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante 

auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e se 

efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de 

indenização ou a qualquer outro título. 

CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA 43ª – DO ACORDO COMPLETO 

43.1. A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS 

constituem a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA ou a CONCESSIONÁRIA, incluindo o seu financiamento. 

CLÁUSULA 44ª – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

44.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

44.1.1. Em mãos, desde que comprovadas por protocolo. 

44.1.2. Por fax, desde que comprovada a recepção. 

44.1.3. Por correio registrado, com aviso de recebimento. 

44.1.4. Por correio eletrônico, desde que comprovada a recepção. 

44.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes 

endereços, números de fax e endereço eletrônico, respectivamente: 

44.2.1. PODER CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO 

EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA – SEGEM 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, 13º andar, Edifício Gerais Bairro 

Serra Verde – Belo Horizonte – MG, CEP 31.630-900, (número de fax) e 

(endereço eletrônico). 
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44.2.2. CONCESSIONÁRIA: (endereço), (número de fax) e (endereço 

eletrônico). 

44.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço, número de fax e 

endereço eletrônico, mediante comunicação à outra PARTE, nos moldes ora 

preconizados. 

CLÁUSULA 45ª – DA CONTAGEM DE PRAZOS 

45.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. 

45.2. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se contar o último. 

45.3. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER 

CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil nos casos em que a data 

de início ou vencimento cair em dia que não há expediente. 

CLÁUSULA 46ª – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

46.1. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no 

todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e de 

seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar 

ou prejudicar essas mesmas cláusulas ou condições, as quais permanecerão 

inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

46.1.1. Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo 

renúncia a direitos, tampouco defeso o exercício posterior destes. 

CLÁUSULA 47ª – DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE 

AS CLÁUSULAS 

47.1. Cada disposição, cláusula, item e alínea deste CONTRATO constitui um 

compromisso independente e distinto. 

47.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada 

de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável. 

47.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, 

inválida, nula ou inexequível por decisão judicial, deverá ser julgada 

separadamente do restante do CONTRATO e substituída por disposição lícita e 

similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da 

lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo 

prejudicadas ou invalidadas. 
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CLÁUSULA 48ª – DO FORO 

48.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, que 

não esteja sujeita ao procedimento arbitral e para a execução da sentença arbitral e 

atendimento de questões urgentes. 

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente 

CONTRATO, as PARTES o assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença 

das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos 

efeitos. 

Belo Horizonte,      de       de      . 

PARTES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Alexandre Silveira de Oliveira 

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO 

METROPOLITANA – SEGEM 

 

 

Benedito Sérgio de Rezende 

EMPRESA MINEIRA DE PARCERIAS S.A. – EMIP 

 

RAZÃO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

 

 

(Nome(s) do(s) representante(s) da SPE) 

(qualificação dos diretores, acionistas ou administradores) 
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TESTEMUNHAS: 

 

 

   

Nome:  Nome: 

CPF/MF:  CPF/MF: 

RG:  RG: 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que encontra-se 
autorizada licitação na modalidade PARCERIA PÚBLICO PRIVADA através de  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº __/2012 cujo critério de julgamento será o da melhor 
proposta resultante da combinação da melhor técnica com o menor valor da 
contraprestação a ser paga pela Administração Pública, para contratação, na modalidade 
de concessão administrativa, do objeto abaixo especificado, conforme especificações 
contidas no edital, consignando o que segue: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/______/2012 
OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSISTINDO EM COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS; 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO ORIGINÁRIO DA VARRIÇÃO E LIMPEZA 
DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS, BEM COMO A OPERAÇAÕ DO ATERRO 
EXISTENTE 
PRAZO DA CONCESSÃO: O prazo da CONCESSÃO será de 30 (tinta) anos, contado a 
partir da emissão da primeira ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE, podendo 
ser prorrogado, havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável. 
Data da abertura: ________ de ______ de 2012. 
Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua 02 de Abril, nº 1701, 
Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO, CEP 76.900-149, Fone/Fax (0xx) 69 – 3416- 4029 e 
Telefone (0xx) 69 – 3416-4000, Ramal 233. 
Edital: O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes, encontram-se disponíveis 
para consulta na sede da CPL/PMJP/RO e, sua aquisição poderá ser efetuada de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, mediante apresentação de comprovante 
de depósito bancário no valor de R$ ____ (___) não reembolsáveis, efetuado em favor da 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de Documento de Arrecadação Municipal – 
DAM sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra 
citado. 
PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data marcada para o recebimento e abertura das 
propostas. 

Ji-Paraná, _____ de _____de 2012 
_____________Assinatura 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

CONCORRÊNCIA Nº _____/2012/CPL/PMJP/2012 
 

CAPÍTULO I - PREÂMBULO 
 

O Município de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/PMJP/RO instituída pelo Decreto nº _________ de ______ de _____ de _____, 
torna público aos interessados que se encontra autorizada, licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, cujo critério de julgamento será o da melhor proposta resultante da 
combinação da melhor técnica com o menor valor da contraprestação a ser paga pela 
Administração Pública, para contratação, na modalidade de concessão administrativa, 
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, consistindo em 
coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos domésticos; coleta, transporte, 
tratamento e destino final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, do originário da 
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, operação do ATERRO 
CONTROLADO, na área de concessão do Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, 
racionalizando a operação tornando-a eficiente, melhorando a qualidade na prestação 
dos serviços para os usuários e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da 
população deste Município. O presente processo de foi instaurado a pedido da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos  de Ji-Paraná/RO, conforme especificado neste 
Ato Convocatório e em seus anexos, partes integrantes do presente Edital. 
 
CLÁUSULA 1ª. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
1.1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do 

Processo Administrativo Nº ____/SEMOSP/2012 
 

1.2. DA  AQUISIÇÃO DO EDITAL 
1.2.1. O Edital e seus anexos encontra-se disponíveis para conhecimento dos 

interessados, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas, 
mediante o recolhimento de R$______ (___)  não reembolsável  feito 
através da guia DAM, em favor da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. 
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1.2.2. O prazo para aquisição do Edital  e seus anexos será de até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data marcada para o recebimento e 
abertura dos envelopes. 

1.2.3. No ato de aquisição do Edital, os interessados deverão informar por 
meio de carta os seguintes dados: razão social ou denominação 
completa da empresa, endereço completo, CNPJ/MF, telefone, fax e e-
mail e o nome do representante para contato.  

1.2.4. Eventuais informações e esclarecimentos que se fizerem necessários 
referentes a presente licitação, serão divulgadas nos Diário Oficial do 
Município,  ou através de jornal de grande circulação, e ainda através 
do site: www.ji-parana.ro.gov.br . 

1.3. DA SESSÃO DE ABERTURA 
1.3.1. O recebimento de todos os invólucros (documentação de habilitação, 

proposta técnica e comercial) dar-se-á na Prefeitura Municipal de Ji-
Paraná, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua 
02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO, CEP 76.900-149, 
Fone/Fax (0xx) 69 – 3416- 4029 e Telefone (0xx) 69 – 3416-4000, 
Ramal 233 até às ............horas, do dia ................., de ........................., 
de 2012. 

1.3.2. A sessão de abertura do procedimento licitatório será iniciada no dia 
____ de _____ de 2012, às ___ horas, na sala CPL/PMJP/RO no 
endereço escrito no preâmbulo, quando serão recebidos os envelopes 
dos participantes. 

1.4.  VISITA TÉCNICA 
1.4.1. A Visita Técnica será às ........., horas dos dias .....,......,.... de .............., 

na  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  , situada a 
Avenida 02 de Abril, nº 2221, Bairro 2 de abril, Ji-Paraná/RO, CEP 
76.900-149, Fone/Fax (0xx) 69 –3416-4161. 

1.4.2. Os critérios para a realização das visitas estão definidos na Clausula 
11.  

1.5. DO RECEBIMENTO DA GARANTIA 
1.5.1. O Recebimento da garantia será até 16 horas do dia ..../....../2012, na 

Secretaria Municipal de Fazenda Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro 
Urupá, Ji-Paraná/RO. 

1.6. DA CONSULTA PÚBLICA 
1.6.1. A presente licitação foi precedida de consulta pública no período de 

_____ de _____ de ____ até ____ de _____ de 2012 e audiência 
pública realizada em data de _____ de ______ de 2012,nos termos do 



 

5 

artigo 39, da Lei Federal Nº 8.666/93, conforme exigido pelo disposto 
no artigo 11, inciso IV da Lei Federal Nº 11.445/2007. Tais eventos 
serviram para apresentação do Edital e seus Anexos, balizados pela Lei 
Municipal  nº 2.770/2012  autorizativa da delegação dos serviços de 
esgotamento sanitário e seu objeto, prazo, direitos e obrigações. 

1.7. SUPORTE LEGAL NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 
1.7.1. O presente procedimento licitatório será regido pelo artigo 175, da 

Constituição da República, disposições da Lei Complementar n. 101, de 
04 de maio de 2000, pela Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, pela Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, pela Lei 
Federal n. 9.074, de 07 de julho de 1995, pela Lei Federal n. 8.666, de 
21 de junho de 1993, pela Lei Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 
2007, na Lei Municipal nº 2.770, de ___ ____ de ____, e nas demais 
normas aplicáveis. 

1.7.2. O ato justificativo publicado em __________ define com clareza o  
objeto da concessão, prazos, direito e obrigações nos termos do art. 5º 
da Lei Federal 8.987/1995.    

1.8. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
1.8.1. As informações complementares sobre essa licitação poderão ser 

obtidas pelos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação 
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas. 

1.9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
1.9.1. O critério de julgamento adotado no presente certame consubstancia-se 

no art. 12, II, b, da Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 
1.10. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA -PPP 
1.10.1. O valor estimado da contratação decorrente da presente licitação, 

para um período de 30 (trinta) anos, é de R$ 56.000.000,00 (cinquenta 
e seis milhões de reais), na data base de XXXXX de 2012. 

1.11. CUSTEIO DAS DESPESAS 
1.11.1. Os recursos destinados ao custeio das despesas decorrentes do 

contrato de concessão administrativa estão previstos no orçamento da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos e correrão à conta 
da dotação orçamentária desta Secretaria 

1.12. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES  
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1.12.1. O MUNICÍPIO, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, situada no Paço Municipal, nesta cidade, exibirá cópia do 
EDITAL completo para consultas. 

1.12.2. Os pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser 
encaminhados por escrito, e protocolados na Comissão Permanente de 
Licitação. 

1.12.3. A Pasta Técnica contendo o EDITAL e seus respectivos Anexos, 
bem como as informações adicionais que estiverem disponíveis, será 
fornecida às empresas interessadas através da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada no Paço Municipal, o qual será fornecido das 
08:00 às 12:00 horas. A obtenção do EDITAL e seus Anexos será 
realizada mediante a apresentação da Guia de Recolhimento, no valor 
de R$ XXXX,00 (XXXX Reais). 

1.12.4. No ato do recebimento da Pasta Técnica, o interessado deverá 
verificar seu conteúdo, não sendo aceitas reclamações posteriores 
sobre eventuais omissões. 

CLÁUSULA 2ª. DEFINIÇÕES 
2.1. Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, 

neste instrumento e em seus anexos, terão o significado a seguir transcrito, 
salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso: 
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO: é a Agência de Regulação de Serviços 
Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná, responsável pela fiscalização 
dos serviços e regulação da CONCESSÃO. 
ÁREA: é o imóvel, incluindo o seu solo e subsolo, onde será implantado as 
unidades de prestação dos serviços . 
ÁREA DE CONCESSÃO: é o limite territorial do MUNICÍPIO. 
ATERRO CONTROLADO: é o ATERRO CONTROLADO existente no 
MUNICÍPIO, no qual serão realizadas as obras para a sua adequação e 
monitoramento, nos termos das especificações contidas neste EDITAL e 
seus Anexos. 
COMISSÃO: é a Comissão Permanente de Licitação, constituída por meio 
de Decreto Municipal, designada para promoção e execução de todo o 
procedimento licitatório. 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é o contrato de prestação de serviços e a 
construção de obras, por meio da parceria público‐privada, outorgada nos 
termos da Lei Federal nº 11.079/04, Lei Federal n° 11.445/07 e da Lei 
Municipal Nº 2.770/2012. 
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CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a que a 
CONCESSIONÁRIA fará jus em decorrência da execução dos serviços, da 
construção das obras e realização dos investimentos, que deverá ser paga 
pelo MUNICÍPIO, a ser calculada conforme especificado neste EDITAL. 
CONTRATO: é o instrumento jurídico que materializará a vinculação 
obrigacional entre o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA, cuja minuta é a 
constante do Anexo ao presente EDITAL e parte integrante deste, que rege 
a CONCESSÃO. 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE: é a pessoa jurídica que 
deverá ser constituída para celebração do contrato de CONCESSÃO pela 
LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e nas condições definidas neste 
EDITAL, que será a responsável pela execução dos serviços e a construção 
das obras. 
CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico e a  
relação de metas e obrigações a serem cumpridas pela CONCESSIONÁRIA 
e pelo MUNICÍPIO, em relação à realização das OBRAS e a outras 
atividades definidas no CONTRATO e seus ANEXOS. 
DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste 
EDITAL, pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, incluindo a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, e PROPOSTA 
COMERCIAL. 
EDITAL: é o presente instrumento convocatório que regulará os termos e 
condições do procedimento licitatório, para a execução dos serviços e 
execução das obras. 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO: é a garantia a 
ser prestada e mantida pela CONCESSIONÁRIA de forma a garantir o fiel 
cumprimento do objeto do CONTRATO, nos termos deste EDITAL e do 
CONTRATO, inclusive o pagamento das sanções pecuniárias nele 
especificadas. 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: 
é a garantia oferecida pelo MUNICIPIO, para assegurar o cumprimento da 
contraprestação pecuniária pelos serviços realizados, ás áreas adquiridas 
para as obras executadas, e as eventuais multas e as indenizações que 
vierem a ser devidas à CONCESSIONÁRIA nos termos do CONTRATO, que 
será prestada por meio de contratação de seguro-garantia com as 
companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público. 
GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES, 
de forma a garantir a manutenção das PROPOSTAS COMERCIAIS, por elas 
apresentadas, nos termos do Edital. 
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LICENÇAS A SER OBTIDAS PELA CONCESSIONÁRIA: são todas as 
autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem 
emitidos pelos órgãos competentes, imprescindíveis para a prestação dos 
serviços, assim como à execução das obras referentes aos Aterros 
Sanitários. 
LICITAÇÃO: é o presente procedimento licitatório, instaurado na modalidade 
de Concorrência, sob Edital n. XX/201X, objeto do ato convocatório e seus 
Anexos, por meio do qual será selecionada a proposta mais vantajosa para o 
MUNICÍPIO, visando a celebração do CONTRATO. 
LICITANTE(S): é (são) a(s) empresa(s) ou consórcio(s) de empresas 
interessadas em participar do procedimento licitatório. 
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: é o conjunto de informações técnicas e 
procedimentos operacionais apresentadas pela LICITANTE para fins de 
qualificação técnica, que descreverá as principais atividades a serem 
desenvolvidas para a exploração da CONCESSÃO, mediante a prestação 
dos serviços e a execução das obras, durante todo o prazo contratual, em 
consonância ao disposto no art. 30, § 8º, da Lei nº 8.666/93. 
MUNÍCIPES: são aqueles que efetivamente se beneficiam dos serviços, na 
qualidade de usuários diretos. 
MUNICÍPIO: é o Município de Ji-Paraná-RO. 
OBRAS: é o conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisição 
e instalação dos bens e equipamentos a serem executados pela 
CONCESSIONÁRIA, nas quais estão compreendidas o aparelhamento da 
Unidade de Triagem de Resíduos Urbanos, implantação da Unidade de 
Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde e ATERRO CONTROLADO, 
nos termos do EDITAL e seus Anexos, bem como, do PROJETO 
EXECUTIVO a ser aprovado pelo MUNICÍPIO. 
PROJETO BÁSICO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, elaborado e apresentado pelo MUNICÍPIO, 
por meio do Anexo II deste EDITAL, para caracterizar os serviços e as obras 
e a forma como serão executados. 
PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos necessários e 
suficientes para a execução completa de todos os serviços que fazem parte 
do objeto do CONTRATO, a ser elaborado e executado pela 
CONCESSIONÁRIA, e aprovado pelo MUNICÍPIO, nos termos do 
CONTRATO. 
PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo a oferta 
dos valores da contraprestação pecuniária a ser pago pelo MUNICÍPIO à 
CONCESSIONÁRIA, por força do CONTRATO, que deverá ser elaborada de 
acordo com o ANEXO V. 
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PROPOSTA TÉCNICA: é o documento exigido das LICITANTES, que 
demonstrará a metodologia a ser empregada na execução dos serviços e 
das obras, devendo abordar as questões referidas neste EDITAL, em 
conformidade com o Anexo IV. 
RESÍDUOS DOMICILIARES: são os resíduos sólidos normalmente 
produzidos nas habitações ou que, embora produzidos em locais não 
destinados à habitação (resíduos comerciais, de prestação de serviços e de 
indústrias), têm características que a eles se assemelham, definidos de 
acordo com o PROJETO BÁSICO, constante do Anexo II do presente 
EDITAL. 
SERVIÇOS: é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas relativas aos 
serviços públicos de limpeza urbana que deverão ser prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, descritas no preâmbulo deste instrumento, incluindo as 
de varrição e capina, coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde e bem como as obras, 
estando todos descritos neste EDITAL, no CONTRATO e detalhados no 
PROJETO BÁSICO. 
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: É a remuneração mensal que a 
CONCESSIONÁRIA deverá receber do MUNICÍPIO em decorrência da 
prestação dos serviços e da execução das obras que realizará, a ser 
calculada conforme especificado no ANEXO V deste EDITAL e que constará 
de PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VENCEDORA. 

 
CLÁUSULA 3ª.  DO OBJETO DA CONCESSÃO E PRAZO 

3.1. Constitui objeto do presente processo administrativo a licitação para a 
contratação de parceria público-privada, na modalidade Concessão 
Administrativa, de empresa ou consórcio de empresas aptos a prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 
Município de Ji-Paraná/RO, que compreende a delegação da gestão das 
seguintes atividades: 

3.1.1. Coleta manual e transporte até o destino final, de resíduos domiciliares, 
provenientes da limpeza pública do município, e resultantes de feiras 
livres e da varrição manual; 

3.1.2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 

3.1.3. Implantação, Operação e Manutenção de unidade de tratamento 
(esterilização)  de animais de pequeno porte. 

3.1.4. Coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos da 
construção civil - inertes; 

3.1.5. Coleta e transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva; 
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3.1.6. Varrição manual de vias e logradouros públicos; 
3.1.7. Pintura de meio fio; 
3.1.8. Limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras livres; 
3.1.9. Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, 

sarjetas vias e logradouros públicos; 
3.1.10. Limpeza manual de bocas de lobo; 
3.1.11. Aparelhamento e coordenação de unidade de triagem de resíduos 

recicláveis; 
3.1.12. Operação de ATERRO CONTROLADO 
3.1.13. Implantação e operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos 

oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 
3.1.14. Desenvolvimento e implementação de Programa de Educação 

Ambiental; 
3.1.15. Implantação e Gerenciamento de ecopontos. 
3.1.16. O serviço deverá ser prestado em observância às disposições deste 

edital e seus anexos, notadamente os elementos de Projeto Básico, da 
anexa minuta de contrato de Concessão Administrativa, bem como dos 
regulamentos editados pelo Poder Concedente; 

3.1.17. As características operacionais dos serviços e as demais 
especificações técnicas poderão ser alteradas sempre que inevitável 
para o atendimento das necessidades dos usuários, necessitando, 
entretanto de estudo prévio para a manutenção do devido equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 

3.2. O prazo de CONCESSÃO é de 30 (trinta anos) anos, contados da data da 
assunção, podendo ser prorrogado por igual período. 

 
CLÁUSULA 4ª. INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE O EDITAL 

 
4.1. O presente EDITAL estabelece os procedimentos administrativos da 

LICITAÇÃO, bem como estipula as condições e o regime jurídico da 
CONCESSÃO, definindo as normas que vigorarão durante todo o prazo da 
CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 5ª. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 
5.1. Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta licitação 

e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
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cumprimento de seu objeto, serão atendidas exclusivamente quando a 
solicitação for efetuada por escrito, devendo ser encaminhadas e 
protocoladas junto à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, 
dentro do horário normal de expediente. 

5.2. A consulta, como critério de aceitabilidade, deverá ser encaminhada em 
papel timbrado, no qual figure claramente o nome completo e endereço de 
seu formulador, devendo, quando o caso, ser assinada pelo representante 
legal da empresa consulente e endereçada à Comissão Permanente de 
Licitação; 

5.3. A consulta será recebida mediante protocolo, de modo que não serão 
consideradas aquelas encaminhadas por intermédio de fax ou através de e-
mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, mas, recebidas 
intempestivamente, ou entregues em local distinto do supra indicado; 

5.4. Não serão respondidas solicitações anônimas. 
5.5. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito às questões 

pertinentes à licitação, assessorando-se das áreas técnicas quando 
necessário, sendo que a cópia do ofício será juntada no respectivo processo 
licitatório, após ter sido encaminhado para ciência de todas as empresas 
participantes. 

5.6. Não será levada em consideração nenhuma solicitação verbal, quer seja 
consulta pedido de esclarecimento, reclamação ou entendimento técnico. 

5.7. Caso não venha a ser formulado pelas empresas interessadas e/ou 
consórcios de até 02 (duas) empresas, nenhum pedido de informação ou de 
esclarecimento, pressupõe-se que os elementos contidos no edital são 
suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o direito a 
qualquer reclamação, seja a que título for. 
 

CLÁUSULA 6ª. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL por 

irregularidade, devendo protocolar a impugnação perante a COMISSÃO, até 
05 (cinco) dias úteis antes da data estipulada para entrega da 
DOCUMENTAÇÃO. 

6.2. A COMISSÃO julgará e responderá a impugnação ao EDITAL em até 03 
(três) dias úteis, contados da data do protocolo da impugnação. 

6.3. Decairá do direito de impugnar o EDITAL a LICITANTE que não o fizer até o 
2° (segundo) dia útil que anteceder a data de entrega da DOCUMENTAÇÃO. 
Julgada a impugnação, a COMISSÃO dará ciência do resultado às 
LICITANTES. 
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6.4. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá observar o 
disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, devendo ser 
encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação. 

6.5. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para 
interposição de impugnações até seu término, vista aos autos do processo 
desta licitação, em local e horário a serem indicados pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

6.6. Para efeitos de contagem do prazo para impugnação será considerada 
licitante toda e qualquer empresa que, tendo ou não retirado o edital, possua 
condições de atender o objeto licitado; 

6.7. A impugnação interposta por licitante, nos termos da Lei Licitatória, deverá 
ser protocolada junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço já 
indicado, em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação; 

6.8.  A interposição de impugnação por licitante não a impedirá de participar do 
certame, possuindo efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que 
estejam diretamente relacionados à matéria impugnada. 

6.9. Não serão consideradas impugnações encaminhadas por intermédio de fax 
ou através de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, 
mas recebidas intempestivamente ou em local distinto do indicado. 

CLÁUSULA 7ª.  ALTERAÇÃO DO EDITAL 
7.1. Em qualquer ocasião, até a data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, a 

COMISSÃO poderá alterar o EDITAL em consequência de esclarecimentos 
ou impugnações ao EDITAL. 

7.2. Todas as alterações do EDITAL serão publicadas em jornal local de grande 
circulação e diário oficial do município e encaminhadas às LICITANTES que 
adquiriram o EDITAL. 

7.3. Caso as alterações ao EDITAL impliquem, inquestionavelmente, 
modificações na apresentação ou formulação das PROPOSTAS, será 
reaberto prazo igual ao originalmente estipulado para entrega da 
DOCUMENTAÇÃO, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 8ª. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

8.1. No dia ____ de ___ de ___, às _____ na Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
localizada à Av. 02 de Abril, Nº 1770, Bairro Urupá, em sessão pública, 
deverão as LICITANTES entregar sua DOCUMENTAÇÃO, na sala da CPL, 
sala 19, junto a Comissão Permanente de Licitação. 
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8.2. Os envelopes das LICITANTES, contendo a DOCUMENTAÇÃO, deverão ser 
entregues por representante devidamente credenciado, munido de 
instrumento de procuração ou qualquer outro documento particular, com 
poderes para representar a LICITANTE em todos os atos e fases da 
LICITAÇÃO, bem como cópia do documento de constituição da LICITANTE 
comprovando os poderes daquele que outorgou a procuração. 

8.3. Se a empresa fizer-se representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular. No 
caso de ser por instrumento particular, deverá ser apresentado com firma 
devidamente reconhecida, com menção expressa de que lhe confere amplos 
poderes, inclusive para recebimento de intimações e decisões sobre 
desistências ou não de recursos, acompanhado da cópia da Cédula de 
Identidade; 

8.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá apresentar cópia do ato constitutivo e comprovação da 
eleição dos diretores, acompanhado da cópia da Cédula de Identidade. 

8.5. Nenhuma pessoa física, ainda que munida de procuração, poderá 
representar mais de uma pessoa jurídica e/ou consórcio de até 02 (duas) 
empresas licitante, sendo-lhe possível, entretanto, fazer-se acompanhar 
demais uma pessoa que lhe dê assessoramento técnico  a qual não poderá, 
contudo manifestar-se no decorrer da sessão. 

8.6. Será indeferido o credenciamento do representante sempre que não forem 
apresentados os documentos necessários à sua correta identificação ou 
quando for verificado que não possui poderes suficientes para praticar atos 
no decorrer da sessão. 

8.7. A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, 
automaticamente, a inabilitação ou desclassificação do consórcio. 

 
CLÁUSULA 9ª. CUSTOS DAS LICITANTES 

9.1. Quaisquer custos ou despesas incorridos pelas LICITANTES, relativos à 
preparação da DOCUMENTAÇÃO, serão de sua exclusiva responsabilidade 
e risco e correrão às suas expensas, ficando o CONCEDENTE isento de 
qualquer responsabilidade, independentemente do resultado da LICITAÇÃO. 

 
CLÁUSULA 10ª. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1. Poderão participar desta licitação as empresas ou consórcios de até 02 
(duas) empresas que atenderem às condições deste edital, em especial as 
que: 
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10.1.1. Apresentem os documentos necessários para sua habilitação, 
conforme definido neste edital; 

10.1.2. Tenham participado da visita técnica por intermédio de profissional 
devidamente habilitado; 

10.1.3. Em se tratando de consórcio, a participação de empresas fica 
condicionada, além das exigências contidas neste EDITAL, ao 
atendimento dos seguintes requisitos: 

10.1.3.1. Apresentação de instrumento de constituição de consórcio 
ou de compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados, registrado nos órgãos competentes, que não deverá 
revelar dado contido nas propostas do qual constem, em cláusulas 
próprias: 
10.1.3.1.1. Denominação do consórcio; 
10.1.3.1.2  Composição do consórcio e indicação de participação 

de cada empresa consorciada e indicação da empresa 
líder, à qual serão conferidos amplos poderes para 
representar os consorciados, ativa e passivamente, em 
todos os atos necessários durante o processo 
licitatório, podendo, inclusive, assumir obrigações 
perante a Administração Pública, sem prejuízo da 
responsabilidade solidária dos consorciados, até a 
constituição da SPE; Compromissos e obrigações dos 
consorciados; 

10.1.3.1.3 Compromisso expresso de responsabilidade solidária 
dos consorciados pelos atos praticados sob consórcio, 
até a constituição da SPE; 

10.1.3.1.4 Compromisso de que o consórcio não terá a sua 
composição ou constituição alterada ou sob qualquer 
forma modificada, desde a entrega da 
DOCUMENTAÇÃO até a data da assinatura do 
CONTRATO, exceto com autorização prévia do 
MUNICÍPIO; 

10.1.3.1.5 Declaração de que, caso vencedor o consórcio, as 
consorciadas constituirão, nos termos do EDITAL e 
CONTRATO, a Sociedade de Propósito Específico – 
SPE, que também deverá ser registrada no CREA/RO. 

10.1.3.1.6 Os documentos exigidos nos itens 1.8; 1.9 e 1.10 deste 
EDITAL deverão ser apresentados por todas as 
consorciadas. 
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10.1.3.1.7 A empresa consorciada fica impedida de participar de 
outro consórcio ou de oferecer proposta isoladamente 
nesta LICITAÇÃO. 

10.1.3.1.8 No caso de consórcio, as consorciadas deverão 
apresentar na demonstração da qualificação 
econômico-financeira, um acréscimo de 30% (trinta) por 
cento do capital social, dos valores exigidos para 
licitante individual.; 

10.2. É vedada a participação de empresas: 
a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
b) com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de 

contratar com a Administração Pública; 
c) em processo de falência, concordata ou recuperação judicial de empresas; 
d) empresas cujos responsáveis técnicos integrantes da equipe técnica 

pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante; 
e) funcionário público municipal. 

   
10.3.  A participação da LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de 

todos os termos e exigências do EDITAL, vedadas alegações posteriores de 
desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das 
normas regulamentares pertinentes. 
 

CLÁUSULA 11ª. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A VISITA TÉCNICA 
11.1. As visitas técnicas inclusive ao ATERRO CONTROLADO serão realizadas 

nos dias e horários previstos no preâmbulo deste edital, nos seguintes 
termos: 

11.1.1. As visitas somente poderão ser acompanhadas por profissional 
capacitado, devidamente registrado no CREA como responsável 
técnico da licitante, pertencente ao quadro permanente e devidamente 
apto ao exame técnico do objeto e, a menos que se trate de sócio-
proprietário, mediante carta de credenciamento encaminhada pela 
empresa, com poderes para efetuar questionamentos em nome da 
mesma; 

11.1.2. Para a visita, o profissional supra deverá estar presente no local e 
até o horário indicados no preâmbulo deste edital para o 
credenciamento (prévio à visita), sendo que não serão consideradas 
licitantes aquelas empresas que não se credenciarem, cujos 
representantes chegarem intempestivamente, ou, ainda, 
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tempestivamente, mas em local distinto daquele indicado, destacando-
se ainda que: 

a) Não há margem de tolerância para o horário fixado; 
b) No exato horário fixado os profissionais indicados pelas 

licitantes, devidamente acompanhados pelo profissional 
competente da Administração (o qual estará previamente 
designado nos autos), deixarão o local de credenciamento para 
realização da visita; 

c) Não será considerada licitante a empresa e/ou o consórcio de 
até 02 (duas) empresas cujo profissional indicado, ainda que 
tenha realizado a visita, não tenha efetuado o prévio 
credenciamento nos termos do item 11.1.2 supra; 

11.1.3. No decorrer das visitas deverão ser vistoriados e examinados os 
locais e condições da execução do futuro contrato, quando serão 
também efetuados os questionamentos técnicos específicos relativos 
ao objeto da licitação, bem como obtidas todas informações 
necessárias para elaboração de suas propostas e esclarecidas 
eventuais dúvidas de execução contratual; 

11.1.4. Será lavrada ata da visita técnica, onde constarão eventuais 
questionamentos efetuados, a qual será assinada por todos os 
participantes e encartada nos autos do procedimento licitatório, 
devendo obrigatoriamente conter: 

a) a modalidade e número de licitação a que se refere; 
b) a descrição resumida do objeto; 
c) a data da realização da visita técnica; 
d) o local onde foi realizado o credenciamento; 
e) a identificação (nome, cargo e matrícula) do profissional 

representante da Administração que acompanhou a visita 
técnica; 

f) a relação dos representantes das empresas e/ou consórcio de 
até 02 (duas) empresas que realizaram a visita, individualizados 
por empresa, nº do CNPJ, nome e qualificação de cada técnico; 

g) a declaração de que todos vistoriaram tecnicamente os locais 
da futura execução do contrato, tomando conhecimento de 
todas as informações e das condições gerais para o 
cumprimento das obrigações da licitação em referência, 
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estando em condições de formular suas propostas, ressalvado 
eventual esclarecimento pendente e expressamente 
consignado na ata; 

h) as observações, comentários e questionamentos, se houverem; 
i) o encerramento da ata, com a identificação (nome, cargo e 

matrícula) de quem coordenou os trabalhos de elaboração da 
mesma; 

j) o local e data de elaboração da ata; 
k) a assinatura de todos os participantes. 

11.2. Eventuais questionamentos e observações que porventura venham a ser 
consignados na ata de visita técnica deverão ser formalmente respondidos 
pelo representante da Administração que tenha acompanhado os 
profissionais das licitantes, sendo auxiliado, se o caso, pelos demais órgãos 
técnicos competentes. 

11.2.1. Essa resposta deverá constar expressamente nos autos do 
procedimento licitatório; 

11.2.2. A resposta deverá ser encaminhada a todas as licitantes em até, 
no máximo, o terceiro dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
de habilitação, de modo a garantir que haja prazo suficiente para 
eventual interposição de impugnação. 

 

CAPÍTULO II -  LICITAÇÃO 
CLÁUSULA 1ª. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em uma única 
via, observadas as disposições deste capítulo. 

1.2. As LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as exigências relativas à 
habilitação jurídica, fiscal, técnica, econômico-financeira, bem como de 
cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

1.3. As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem 
indicação do prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

1.4. Serão admitidas certidões obtidas pela internet, emitidas por sites oficiais 
cujo o documento contenha a indicação do site onde poderá ser verificada a 
autenticidade da informação. 
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1.5. Será inabilitada a LICITANTE que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos ou não atender a quaisquer das condições relativas à 
habilitação. 

1.6. A LICITANTE inabilitada fica impedida de participar das fases subsequentes 
da LICITAÇÃO. 

1.7. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

1.8. Habilitação Jurídica 
1.8.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica consistirão em: 
a. registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. 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; e 

c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício. 

d. decreto de autorização, 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. Declaração de Fatos Supervenientes, conforme disposto no Art. 32, § 2º, 
da lei 8.666/93. 

f. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de 
poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da 
habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor ou 
sócio; 

1.8.2. Declaração de conformidade por parte da empresa ou consórcio de até 
02 (duas) empresas nos exatos termos do Anexo VII, podendo ser 
apresentada em formulário próprio do Município ou impresso 
compatível, desde que possua o mesmo formato, todos os itens, e na 
mesma ordem constante do citado anexo. 
 

1.8.3. Declaração da LICITANTE, de que os sócios ou acionistas eleitos para 
mandato de administração ou direção não se encontram impedidos de 
praticar atos da vida civil ou de licitar e contratar com a Administração 
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Pública, nem estão sob restrição dos direitos decorrentes de sentença 
condenatória criminal transitada em julgado. 

1.9. Regularidade Fiscal 
1.9.1. A regularidade fiscal será comprovada mediante: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu 
ramo de atividade compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União/Receita Federal: 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da Licitante, se estiver inscrita, ou outra equivalente, na forma da lei; 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
f) prova de regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, mediante a apresentação de certidão emitida pelo INSS; 
g) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, mediante a apresentação de certidão de regularidade 
emitida pela Caixa Econômica Federal. 

h) para fins de comprovação da regularidade estabelecida alíneas “c” a “g”, 
será admitida a apresentação de certidão negativa de débito ou certidão 
positiva com efeito de negativa. 

1.10. Qualificação Técnica 
1.10.1. A documentação relativa à qualificação técnica da LICITANTE 

deverá consistir no seguinte: 
1.10.1.1. Prova de registro ou inscrição da Empresa e de seus 

responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA. 

1.10.1.2. Capacidade técnico-profissional: a licitante deverá possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos 
envelopes, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente 
(CREA), que comprovem a execução dos serviços constantes do 
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item 1.10.1.3. O(s) nome(s) do(s) profissional(is) deverá(ão) 
obrigatoriamente constar no(s) atestado(s) em questão. 

1.10.1.3. Serviços: 
a) coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, provenientes da 

limpeza pública de área urbana; 
b) coleta e transporte de resíduos sólidos, oriundos dos estabelecimentos de 

serviços de saúde, incluindo carcaça de animais de pequeno porte; 
c) tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde e/ou ambulatoriais, 

de acordo resoluções CONAMA e ANVISA pertinentes. 
d) varrição manual de vias e logradouros públicos; 
e) coleta Seletiva e transporte de resíduos sólidos recicláveis; 
f) execução de obras de recuperação e/ou remediação de área(s)  

degradada(s) de lixão e/ou e aterros sanitários; 
g) implantação, operação e monitoramento de ATERRO CONTROLADO, 

licenciado por órgãos públicos competentes; 
h) implantação de Unidade de reciclagem e/ou triagem de resíduos sólidos; 

1.10.1.4. A comprovação de  pertencer ao quadro permanente será 
formalizada por meio de um dos seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira Profissional (CTPS); 
b) Contrato de Prestação de Serviço, admitida a substituição do profissional, 

nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93; 
c) Contrato social, em se tratando de responsável técnico pertencente ao 

quadro social da licitante; 
d) Certidão emitida pelo CREA. 

1.10.1.5. Comprovação de capacitação técnico-operacional: a 
licitante deverá apresentar atestado(s) comprobatórios de sua 
capacidade técnico- operacional, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, 
que comprove(m) a execução dos seguintes serviços: 

a) coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, provenientes da 
limpeza pública de área urbana, em quantitativo médio mínimo mensal de 
XXXXXXX,00 toneladas; 

b) coleta e transporte de resíduos sólidos, oriundos dos estabelecimentos de 
serviços de saúde, incluindo carcaça de animais de pequeno porte, em 
quantitativo médio mínimo mensal de XXX,00 toneladas; 

c) tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde e/ou ambulatoriais, 
de acordo resoluções CONAMA e ANVISA pertinentes, em quantitativo 
médio mínimo mensal de XXX,00 toneladas; 

d) varrição manual de vias e logradouros públicos, em quantitativo médio 
mínimo mensal de X.XXX,00 Km; 
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e) Coleta Seletiva e transporte de resíduos sólidos recicláveis, por um 
período mínimo de 12 (doze) meses; 

f) execução de obras de recuperação e/ou remediação de área(s) 
degradada(s) de lixão e/ou e aterros sanitários, em no mínimo 01 (uma) 
área; 

g) implantação, operação e monitoramento de ATERRO CONTROLADO e 
unidades de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, licenciado por 
órgãos públicos competentes, sendo a implantação de no mínimo 02 
(dois) Aterros Sanitários e a operação e o monitoramento por um período 
mínimo de 02 (dois) anos; 

h) implantação de no mínimo 01 (uma) Unidade de reciclagem e/ou triagem 
de resíduos sólidos; 

1.10.2. No caso de consórcio, admitir-se-á o somatório dos serviços e 
respectivos quantitativos dos atestados de cada consorciado, para fins 
de comprovação da capacidade técnica operacional e profissional, 
conforme inciso III, do artigo 33 da Lei 8.666/93. 

 
1.11. Qualificação Econômico-Financeira 
1.12. Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira serão 

constituídos por: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. O balanço deverá estar assinado por contador registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade em que tiver sede a LICITANTE, com indicação do 
número das páginas transcritas no livro diário e registrado nos órgãos 
competentes. No caso de sociedade anônima, o balanço deverá estar publicado 
em órgãos de imprensa, na forma da lei; 

b) certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou de execução 
patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE; 

c) comprovação de que dispõe, na data de entrega dos envelopes, de patrimônio 
liquido igual ou superior a 10% do valor estimado do CONTRATO; 

c1) A comprovação do patrimônio líquido, será feita através do contrato 
social e/ou certidão expedida pela junta comercial competente. 
c2) No caso de consórcio, admitir-se-á o somatório dos valores do 
Patrimônio Liquido de cada consorciado, sendo que o Patrimônio de 
cada empresa deverá ser igual ou superior à multiplicação do 
percentual de sua participação no consórcio, conforme inciso III, do 
artigo 33 da Lei 8.666/93.  
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d) No caso de empresas constituídas em 2012, apresentar o Balanço de Abertura, 
nas mesmas condições exigidas na letra “a” deste subitem, juntamente com os 
cálculos no Índice de Solvência. 

 
1.13. Comprovação de boa situação econômico-financeira da licitante 

demonstrado pelos índices contábeis seguir: 
a) apresentação do cálculo do Índice de Liquidez Corrente – ILC, com base 

no balanço patrimonial, demonstrando possuir índice igual ou superior a 
1,5 (um vírgula cinco), utilizando a fórmula a abaixo: 

ILC = AC PC 
b) apresentação do cálculo do Índice de Liquidez Geral – ILG, com base no 

balanço patrimonial, demonstrando possuir índice igual ou superior a 1,5 
(um vírgula cinco), utilizando a fórmula abaixo: 

ILG = AC + RLP PC + ELP 
c) apresentação do cálculo do Índice de Endividamento - IE, com base no 

balanço patrimonial, demonstrando possuir índice igual ou menor que 0,6 
(zero vírgula seis), utilizando a fórmula a abaixo: 

ILC = PC + ELP AT 
onde: 
AC - Ativo Circulante 
PC - Passivo Circulante 
RLP - Realizável a Longo Prazo 
ELP - Exigível a Longo Prazo 
AT – Ativo Total 

1.13.1.  Os índices de que trata a cláusula supra serão calculados pela 
licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de 
registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

1.13.2. O balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado e 
acompanhado dos correspondentes termos de abertura e encerramento 
dos livros fiscais. 

1.13.3. No caso específico de sociedades por ações, a comprovação dar-
se-á através de cópia de publicação do balanço em jornal de grande 
circulação ou competente diário oficial e ata da assembléia geral 
ordinária que o aprovou bem como prova de seu devido arquivamento 
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no registro do comércio, sendo dispensado, assim, a apresentação dos 
termos de abertura e encerramento dos livros fiscais. 

 
1.14. A LICITANTE deverá prestar garantia de participação no valor de 1% (um 

por cento) do valor estimado do CONTRATO, conforme disposto no Art. 31, 
inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, recolhida ao MUNICÍPIO, até o 3º 
(terceiro) dia útil imediatamente anterior à data de sessão para recebimento 
da DOCUMENTAÇÃO, em qualquer uma das seguintes modalidades: 

a) garantia na forma de caução em dinheiro deverá ser depositada em moeda 
corrente do País, em favor da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná/RO, na Conta 
_________; 

b) em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda, desde que não gravados com cláusula de inalienabilidade 
e impenhorabilidade; 

c) seguro-garantia; ou 
d) fiança bancária, com cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de 

ordem a que se refere o art. 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma 
solidária com a LICITANTE VENCEDORA, devendo ser observado o disposto nos 
arts. 835 e 838 do Código Civil. 
1.15. Caso seja escolhida a modalidade de fiança bancária, deve ser observado o 

modelo constante do Anexo XIII. 
1.16. O prazo de validade da garantia de participação será de 60 (sessenta) dias, 

a contar da data limite de sua entrega. 
1.17. As LICITANTES deverão apresentar em seus documentos o respectivo 

comprovante de garantia de participação prestada nos termos do item acima. 
1.18. As cauções prestadas deverão ser protocoladas, através de documento de 

encaminhamento, em uma cópia devidamente autenticadas em cartório, no 
prazo citado no item 54, caput, deste Edital, junto a Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço e horários citados no item 1. 

CLÁUSULA 2ª. Cumprimento da Legislação Trabalhista 
2.1. As LICITANTES deverão, em atendimento às normas trabalhistas, inclusive 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, apresentar 
Declaração de Situação Regular no Ministério do Trabalho, sob as penas da 
lei, cujo modelo encontra-se no Anexo ___. 
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CLÁUSULA 3ª. PROPOSTA TÉCNICA 

3.1. O Envelope nº 02 - Proposta Técnica deverá observar as especificações 
constantes do Anexo IV - Termo de referência da proposta técnica. 

3.2. A proposta técnica deverá estar datilografada ou digitada com clareza, sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas. 

3.3. A proposta técnica deverá ser datada e assinada sob carimbo, de forma a 
permitir a perfeita identificação do signatário, conforme Inciso VIII do Art. 10 
da Resolução n° 282/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

3.4. A proposta técnica deverá indicar claramente o nome da licitante, endereço, 
CEP, telefone, correio eletrônico e fax, e deverá ser rubricada em todas as 
suas páginas pelo responsável legal da licitante. 

 
CLÁUSULA 4ª. PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. O envelope n. 03 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta comercial 
da licitante, indicando o valor de contraprestação pecuniária mensal que 
julgar suficiente para a sua remuneração, na forma do Anexo V - Termo de 
referência da proposta comercial. 

4.1.1. A proposta deverá adotar como data-base a data de entrega das 
propostas; 

4.2. A proposta deverá ser apresentada em papel com identificação clara da 
licitante, datada, assinada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas. 

4.3. É de 120 (cento e vinte) dias o prazo de validade da proposta, a contar de 
sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente, por igual período, se 
não houver manifestação formal em contrário, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática, 
até a contratação. 

4.4. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas 
neste edital, nem com preços ou vantagens baseados nas ofertas dos 
demais licitantes. 

4.5. Para verificação de adequação das propostas aos parâmetros de mercado, 
os valores estimados pelo Município de Ji-Paraná serão atualizados de 
acordo com os critérios fixados na Cláusula própria da minuta do Contrato. 

 
CLÁUSULA 5ª. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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5.1. No dia, hora e local mencionados neste EDITAL, as LICITANTES, por seu 
representante legal ou procurador devidamente credenciado, deverão 
apresentar seus três envelopes, opacos, lacrados e indevassáveis, à 
COMISSÃO, vedada a remessa por via postal ou outro meio não previsto no 
EDITAL. 

5.2. O Envelope n°. 01 deverá conter 01 (uma) via dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, estando identificado na sua parte externa, unicamente, com 
os seguintes dizeres: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________________ 
 Concorrência Pública nº. _________ 
 ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 LICITANTE: (nome, endereço, número de telefone e e-mail) 

5.3. O Envelope n°. 02 deverá conter 01 (uma) via da PROPOSTA TÉCNICA, 
estando identificado na sua parte externa, unicamente, com os seguintes 
dizeres: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ___________________ 
 Concorrência Pública nº ________________ 
 ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
 LICITANTE: (nome, endereço, número de telefone e fax) 

5.4. O Envelope n° 03 deverá conter 01 (uma) via da PROPOSTA COMERCIAL, 
estando identificado na sua parte externa, unicamente, com os seguintes 
dizeres: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ____________________ 
 Concorrência Pública nº. _____________ 
 ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA COMERCIAL 
 LICITANTE: (nome, endereço, número de telefone e fax) 
 

5.5. Os elementos constantes da proposta técnica deverão ser descritos 
conforme o Anexo IV (Termo de referência da proposta técnica) deste edital. 

5.6. A documentação relativa à proposta comercial deverá ser apresentada em 
conformidade com o Anexo V. (Termo de referência da proposta comercial) 
deste edital. 
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5.7. A Garantia da Proposta deverá ser protocolizada, até o dia .... de ....... de 
2012, das 08:00 às 12:00 horas, na Secretaria Municipal de Fazenda da 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. 

5.8. Não serão levados em consideração os envelopes que vierem a ser 
apresentados após os prazos indicados no preâmbulo, bem como aqueles 
entregues a tempo, mas em local diferente do determinado, e que não 
tenham chegado à Comissão Permanente de Licitação até o final do prazo 
de recebimento estabelecido. 

5.9. A simples participação da empresa e/ou do consórcio de até 02 (duas) 
empresas através da apresentação dos envelopes gera a presunção de que: 

5.9.1. Recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, 
das condições gerais e particulares da licitação, e possui informações 
suficientes para apresentação de suas propostas bem como integral 
cumprimento do contrato, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como condição impeditiva; 

5.9.2. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos 
termos deste edital e seus anexos, importando em plena concordância 
com os mesmos; 

5.9.3. Suas propostas englobam todos os materiais, mão-de-obra, serviços, 
taxas, impostos, encargos trabalhistas e sociais, bem como toda e 
qualquer despesa necessária para execução do contrato nos termos 
apresentados nesta licitação; 

5.9.4. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e 
equipamentos que vierem a ser adquiridos e utilizados para execução 
do contrato, tanto no que se refere ao seu pagamento, quanto a sua 
qualidade e produtividade. 

 
CLÁUSULA 6ª. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, e na 
presença dos interessados, será declarado pela Comissão Permanente de 
Licitação o início da sessão de abertura dos envelopes, quando, então, 
serão credenciadas as empresas e/ou consórcios de até 02 (duas) 
empresas, bem como seus representantes que se fizerem presentes, nos 
termos já delineados neste edital. 

6.2. As empresas e/ou consórcios de até 02 (duas) empresas far-se-ão 
representar nas sessões por apenas 1 (um) procurador ou pessoa 
expressamente credenciada. 

6.3. Não serão consideradas licitantes - e, por conseguinte, não poderão 
participar do certame - as empresas e/ou consórcios de empresas que não 
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tenham participado da visita técnica nos moldes já descritos neste edital, 
conforme deverá ser verificado em ata anteriormente lavrada e devidamente 
encartada nos autos do procedimento licitatório. 

6.4. Todos os documentos deverão ser entregues em língua portuguesa, 
digitados e  impressos de forma legível. 

6.5. A DOCUMENTAÇÃO deve estar encadernada, sendo precedida de um 
sumário, com a indicação dos documentos e das páginas correspondentes, 
devendo todas as folhas estar numeradas e rubricadas por responsável da 
LICITANTE ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da 
LICITANTE. 

6.6. A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em original ou cópia por 
qualquer processo de autenticação, sem emendas ou rasuras. 

6.7. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia indeléveis e legíveis, 
devidamente autenticadas por Tabelionato ou, por servidor desta CPL, neste 
caso no ato da licitação, mediante originais, ou, ainda, através de publicação 
em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação, sem emendas ou 
rasuras. 

6.8. Deve ser apresentada exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida, 
evitando-se duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não 
solicitados. 

CLÁUSULA 7ª. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
7.1. Abertura, Exame e Julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1.1. Serão abertos em sessão pública os envelopes de nº 01 - Documentos 
de Habilitação, e seu conteúdo serão examinados e rubricados por ao 
menos um dos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
facultando-se o exame e a rubrica às licitantes, sendo que: 

7.1.1.1. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir se procederá 
a análise da documentação na mesma sessão ou em outra 
específica, hipótese em que manterá sob sua custódia as 
propostas apresentadas; 

7.1.1.2. A análise supra referida diz respeito à verificação de conformidade 
da documentação apresentada em relação às exigências de 
habilitação contidas neste edital; 

7.1.1.3. Após essa análise a Comissão Permanente de Licitação divulgará 
os nomes das licitantes habilitadas à fase seguinte da licitação; 

7.1.1.4. Desse resultado caberá recurso na forma da Lei Licitatória e nos 
termos deste Edital, sendo que, caso haja desistência expressa e 
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pessoal de todas as licitantes do direito de interpor recursos, o que 
constará em ata, a Comissão Permanente de Licitação procederá 
na mesma sessão ou em outra que vier a ser fixada, a abertura 
dos envelopes seguintes, exclusivamente das licitantes 
habilitadas; 

7.1.1.5. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, 
a Comissão designará a data da sessão pública para abertura dos 
Envelopes nº 02, ocasião em que devolverá os citados envelopes, 
ainda fechados, às licitantes inabilitados. 

7.1.1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para 
a apresentação de qualquer documento já exigido no edital e, 
eventualmente, não inserido na proposta. 

7.1.1.7. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá ser concedido, 
a critério da Administração, o prazo de 8 (oito) dias úteis para que 
as licitantes apresentem nova documentação, escoimada das 
causas que motivaram o ato, consoante o artigo 48, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA 8ª. Abertura, Exame e Julgamento da PROPOSTA TÉCNICA 
8.1. A abertura, análise e julgamento das propostas constantes dos envelopes de 

nº 02 - Proposta Técnica, será realizada pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

8.1.1. Será verificado o atendimento ao disposto no edital, tanto para a 
proposta técnica (Anexo IV - Termo de referência da proposta técnica) 
quanto para a proposta comercial (Anexo V - Termo de referência da 
proposta comercial), analisada a pertinência entre o plano de negócios 
e a proposta técnica e atribuídas as Notas da Proposta Técnica (NPT) e 
as Notas da Proposta Comercial (NPC). 

8.1.2. A abertura dos envelopes de nº 02 - Proposta Técnica dar-se-á em 
sessão pública, e seu conteúdo será examinado e rubricado por ao 
menos um dos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
facultando-se o exame e a rubrica às licitantes, cabendo à Comissão 
Permanente de Licitação decidir se analisará a documentação na 
mesma sessão ou em outra específica. 

8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas técnicas 
apresentadas e decidirá sobre a pontuação, classificação ou 
desclassificação, nos termos dos critérios estabelecidos pelo Anexo IV - 
Termo de referência da proposta técnica. 
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8.1.4. Após essa análise a Comissão Permanente de Licitação divulgará os 
nomes das licitantes classificadas tecnicamente à fase seguinte da 
licitação. 

8.1.5. Desse resultado caberá recurso na forma da Lei Licitatória e nos termos 
do item 12 deste edital, sendo que, caso haja desistência expressa e 
pessoal de todas as licitantes do direito de interpor recursos, o que 
constará em ata, a Comissão Permanente de Licitação procederá na 
mesma sessão ou em outra que vier a ser fixada, a abertura dos 
envelopes seguintes, exclusivamente das licitantes classificadas 
tecnicamente. 

8.1.6. Se após a análise das propostas, nenhuma restar classificada, a 
Comissão poderá, a seu exclusivo critério, abrir prazo de 8 (oito) dias 
úteis para as licitantes apresentarem novas propostas, escoimadas das 
causas que motivaram sua exclusão. 

CLÁUSULA 9ª. Abertura, Exame e Julgamento da PROPOSTA COMERCIAL 
9.1. ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA COMERCIAL - a abertura 

dos envelopes de nº 03 - Proposta Comercial, dar-se-á em sessão pública, e 
seu conteúdo será examinado e rubricado por ao menos um dos membros 
da Comissão Permanente de Licitação, facultando-se o exame e a rubrica às 
licitantes, cabendo à Comissão Permanente de Licitação decidir se analisará 
a documentação na mesma sessão ou em outra específica. 

9.1.1. A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas 
comerciais apresentadas e decidirá sobre a pontuação, classificação ou 
desclassificação, nos termos dos critérios estabelecidos pelo Anexo V - 
Termo de referência da proposta comercial. 

9.1.2. Após essa análise a Comissão Permanente de Licitação divulgará os 
nomes das licitantes classificadas. 

9.1.3. Desse resultado caberá recurso na forma da Lei Licitatória e nos termos 
do item 12 deste Edital, sendo que, caso haja desistência expressa e 
pessoal de todas as licitantes do direito de interpor recursos, o que 
constará em ata, a Comissão Permanente de Licitação procederá na 
mesma sessão ou em outra que vier a ser fixada, a proclamação do 
resultado final. 

9.1.4. Se, após a análise das propostas, nenhuma restar classificada, a 
Comissão poderá, a seu exclusivo critério, abrir prazo de 8 (oito) dias 
úteis para as licitantes apresentarem novas propostas, escoimadas das 
causas que motivaram sua exclusão. 

9.1.5. Uma vez analisadas e pontuadas as propostas técnicas e comerciais, a 
Comissão Permanente de Licitação efetuará o julgamento final desta 
licitação, divulgando, após, seu resultado. 
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9.1.6. Desse resultado caberá recurso na forma da Lei Licitatória e nos termos 
do item 11 deste edital. 

9.2. Não cabe desclassificar licitantes por quaisquer motivos relacionados à fase 
da habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 

9.3. As propostas formuladas serão firmes e irrevogáveis. 
9.4. A eventual desistência de participação na licitação, durante o prazo de 

validade da proposta, dará direito ao Município de executar a garantia da 
proposta referida no item 6.4.3 sem prejuízo das demais cominações legais. 

9.5. Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, a qualquer momento, 
fazer-se assessorar por técnicos ou consultores, integrantes ou não da 
Administração, para a adequada análise e julgamento da documentação e 
das propostas apresentadas. 

CLÁUSULA 10ª.  Julgamento das PROPOSTAS 
10.1. O critério de julgamento é o da melhor proposta resultante da combinação da 

melhor técnica com o menor valor da contraprestação a ser paga pela 
Administração Pública, previsto no art. 12, II, b, da Lei Federal nº 11.079/04. 

10.2. Será considerada vencedora a licitante que obtiver a maior Nota de Proposta 
(NP), na forma deste edital. 

10.3. A Nota da Proposta Técnica (NPT) será de 0 (zero) a 100 (dez cem) pontos 
de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo IV - Termo de referência 
da proposta técnica. 

10.3.1. Serão desclassificadas as propostas técnicas: 
a) que não atenderem às exigências deste edital; 
b) que não atingirem ao menos 70 (setenta) pontos, ou tiverem pontuação 

igual a 0 (zero) em 02 (dois) ou mais itens avaliados; 
c) que contiverem rasuras, borrões, entrelinhas ou linguagem que dificulte a 

exata compreensão do enunciado; 
d) que contiverem emendas, ressalvas ou omissões; 
e) que apresentarem planos e programas manifestamente inexequíveis ou 

financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. 
10.4. A Nota da Proposta Comercial (NPC) será de 0 (zero) a 100 (dez cem) 

pontos de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V - Termo de 
Referência da proposta comercial. 

10.4.1. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
a) que contiverem rasuras, borrões, entrelinhas ou linguagem que dificulte a 

exata compreensão do enunciado; 



 

31 

b) que contiverem emendas, ressalvas ou omissões; 
c) que seja incerta ou se vincule a condição futura ou incerta; 
d) que não atendam aos requisitos dos itens 2 e 3 do Anexo V; 
e) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim 

considerados aqueles que não sejam demonstrados como viáveis através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, nos termos do artigo 
48, inciso II, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

10.4.2. O juízo de exeqüibilidade da proposta feito pela Comissão 
Permanente de Licitação, nessa fase da licitação, não implicará a 
assunção, pelo Município, da obrigação de manutenção dos valores 
relativos aos custos dos materiais, insumos, serviços e demais itens 
que compuseram o valor global da proposta formulada pela licitante que 
venha a se sagrar vencedora do certame. 

10.4.2.1. O juízo de exeqüibilidade feito pela Comissão Permanente 
de Licitação acerca dos preços unitários constantes da proposta 
vencedora não produzirá qualquer efeito para fins de futura 
avaliação da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

10.5. A Nota de Proposta (NP) será a soma da Nota da Proposta Comercial (NPC) 
e a Nota da Proposta Técnica (NPT) de acordo com a seguinte fórmula: 

NP = 0,3 x NPC + 0,7 x NPT 
 

CLÁUSULA 11ª. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
11.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido à deliberação do Prefeito 

Municipal de Ji-Paraná, que poderá: 
a) homologar a LICITAÇÃO; 
b) determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver, no processo 

licitatório; 
c) revogar a LICITAÇÃO, por razões de interesse público; 
d) anular a LICITAÇÃO, se for o caso, por ilegalidade insanável; 

11.2. O Prefeito Municipal de Ji-Paraná somente revogará a LICITAÇÃO por 
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou declarará a 
nulidade da LICITAÇÃO, quando verificar ilegalidade, de ofício ou por 
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provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 
fundamentado, sem que resulte para as LICITANTES direito de reclamar 
qualquer indenização, seja a que título for. 

11.3. No caso de desfazimento da LICITAÇÃO, fica assegurado o direito à ampla 
defesa e ao contraditório. 

11.4. Homologada a LICITAÇÃO, o objeto licitado será adjudicado à LICITANTE 
VENCEDORA. 

11.5. A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos: 
a) aquisição do direito da LICITANTE VENCEDORA celebrar o CONTRATO; 
b) vinculação da LICITANTE VENCEDORA ao cumprimento das condições 

estabelecidas no EDITAL. 
11.6. A adjudicação encerra a LICITAÇÃO e torna definitivos e imutáveis os atos 

administrativos praticados. 

CAPÍTULO III -  CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
CLÁUSULA 1ª. CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

1.1. No mesmo ato de adjudicação do objeto da LICITAÇÃO, a LICITANTE 
VENCEDORA será convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
cumprir as formalidades necessárias e celebrar, por intermédio da empresa 
CONCESSIONÁRIA a ser constituída, o CONTRATO, sob pena de decair de 
seu direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

1.2. O prazo para celebração do CONTRATO poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela LICITANTE VENCEDORA, durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
COMISSÃO. 

1.3. Para fins de assinatura do Contrato de Concessão Administrativa a 
adjudicatária deverá apresentar, até o quinto dia útil anterior à data-limite 
designada para assinatura do contrato: 

  a) Prova da constituição e registro da Sociedade de Propósito Específico – 
SPE perante a Junta Comercial competente, e comprovação de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ; 
  b) Garantia de Execução do Contrato, nos termos definidos na Minuta do 
Contrato; 
  c) Apólices de seguro, nos termos definidos na Minuta Contrato. 
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1.4. A documentação mencionada no item anterior será examinada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no prazo compreendido 
entre a data de sua entrega e aquela designada para assinatura do Contrato. 
Havendo pendências ou inadequações, a referida Secretaria informará tal 
fato à adjudicatária, para que providencie sua regularização, facultando-se à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, neste caso, a 
prorrogação de ofício do prazo para assinatura do contrato. 

1.5. O desatendimento de quaisquer das exigências enumeradas acima, ou a 
não execução dos ajustes solicitados, no prazo para tanto fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
inidoneidade. 

1.6. A garantia de manutenção da proposta será executada se a adjudicatária 
deixar de assinar o contrato de concessão, salvo se não puder fazê-lo por 
motivo de força maior reconhecido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. 

1.7. A concessionária deverá iniciar a execução dos serviços imediatamente 
após a assinatura do contrato. 

1.8. É facultado à COMISSÃO, quando a convocada não comparecer para 
assinar o CONTRATO no prazo e nas condições estabelecidas acima, 
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições do 1º (primeiro) colocado. 

1.9. O CONTRATO será celebrado entre CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA constituída, e o CONCEDENTE se responsabilizará 
pela publicação do extrato do CONTRATO, na imprensa oficial, em um prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA 2ª. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA 

2.1. As condições gerais do contrato de concessão administrativa encontram-se 
na minuta que constitui o Anexo I deste Edital. 

2.2. O valor de cada um dos componentes da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA 
MENSAL será reajustado a cada 12 (doze) meses, conforme cláusula 
específica constante na minuta do contrato de concessão administrativa. 

 
CLÁUSULA 3ª. CONSTITUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

3.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá constituir, previamente à assinatura do 
CONTRATO, Sociedade de Propósito Específico (SPE), na forma de 
sociedade anônima, com prazo de duração indeterminado, com sede no 
MUNICÍPIO, cujo objeto social deve ser a exploração da concessão objeto 
desta LICITAÇÃO. 
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3.2. Uma vez observados os limites e condições estabelecidas nos itens deste 
Edital, nas demais disposições legais e contratuais, a LICITANTE 
VENCEDORA poderá proceder a todas as alterações societárias da 
Sociedade de Propósito Específico (SPE) que julgar necessárias, durante o 
prazo da CONCESSÃO. 

3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir e fazer cumprir as obrigações 
decorrentes deste EDITAL, assumidas em razão da celebração do 
CONTRATO. 

3.4. A integralização do capital social da CONCESSIONÁRIA poderá realizar-se 
em dinheiro e em bens. 

3.5. O capital inicial subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA, na data da 
celebração do CONTRATO, deverá corresponder a 10% do valor dos 
investimentos que a CONCESSIONÁRIA irá realizar na execução das obras 
e serviços concedidos até o final do primeiro ano de execução do 
CONTRATO. 

3.6. Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da 
CONCESSIONÁRIA coincide com o ano civil. 

3.7. A participação de capitais não nacionais na sociedade obedecerá às leis 
brasileiras em vigor. 

3.8. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao CONCEDENTE, após a 
constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE), o quadro de 
acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das 
ações ordinárias nominativas, para efeito de verificação do cumprimento das 
exigências estabelecidas neste EDITAL. 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS  
CLÁUSULA 1ª. RECURSOS 

1.1. Das decisões da COMISSÃO, caberá recurso, nos termos do artigo 109 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, a serem encaminhados ao Presidente da 
COMISSÃO, devendo ser obervado o procedimento a seguir: 

1.2. O prazo recursal será contado a partir da data da ciência de todas as 
licitantes, sendo que: 

1.3. As licitantes poderão desistir da interposição de recurso, o que somente 
surtirá efeitos no caso em que todas estiverem presentes à sessão em que 
se analise o conteúdo dos envelopes; 

1.4. Não havendo concordância quanto à desistência de interposição de recurso, 
o prazo será contado já a partir da data da própria sessão de julgamento dos 
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conteúdos dos envelopes, caso todas as licitantes estejam presentes ou 
representadas; 

1.5. Se ausente alguma das licitantes na sessão de julgamento dos conteúdos 
dos envelopes, o resultado dessa análise será divulgado por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município, e, a partir da data dessa 
publicação, iniciar-se-á o prazo recursal. 

1.6. No caso de abertura de prazo recursal referente à documentação de 
habilitação, deverá também ser observado que: 

1.6.1. Os demais envelopes ainda não abertos (referentes às Propostas 
Técnica e Comercial) serão rubricados, obrigatoriamente, pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e, facultativamente, 
pelos representantes das licitantes, desde que credenciados, sendo 
que a Comissão guardará os ditos envelopes até decorrer o prazo e o 
início da próxima sessão; 

1.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a sua interposição, será 
designada nova data para a sessão da abertura dos envelopes seguintes, 
ocasião em que serão devolvidos às participantes inabilitadas que estiverem 
presentes seus respectivos envelopes devidamente lacrados. 

1.8. Será franqueado aos interessados, desde a data do início do prazo para 
interposição de recursos até seu término, vista aos autos do processo desta 
licitação, em local e horário a serem indicados pela Comissão Permanente 
de Licitação. 

1.9. O prazo para interposição do recurso será de 5 (cinco) dias úteis, findo o 
qual as demais licitantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual impugnação a esse recurso. 

1.10. Decorrido o prazo supra, a Comissão Permanente de Licitação terá até 5 
(cinco) dias úteis para manter ou reconsiderar sua decisão. 

1.11. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade 
superior para homologar ou não essa decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis. 

1.12. A intimação das decisões relativas aos recursos, por se tratar de ato de 
interesse somente das licitantes, será comunicada diretamente a estas por 
qualquer via apta a esse fim, desde que se comprove a certeza de seu 
recebimento pela destinatária ou pelo Diário Oficial do Município. 

1.13. Não serão considerados os recursos encaminhados por intermédio de fax ou 
através de e-mail, nem tampouco aqueles corretamente apresentados, mas 
recebidos intempestivamente ou em local distinto do indicado. 
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CLÁUSULA 2ª. CONTAGEM DE PRAZOS 
2.1. Na contagem de prazos, tanto para fins de licitação quanto para fins de 

contratação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, 
observado o seguinte: 

2.2. Serão sempre considerados dias consecutivos, exceto quando 
expressamente haja disposição em contrário; 

2.3. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente nas dependências 
da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná; 

2.4. O mesmo princípio será aplicado para os casos de contagem regressiva de 
prazos, devendo ser considerado como horário limite o fim do expediente do 
dia imediatamente anterior ao do final dessa contagem. 

CLÁUSULA 3ª. COMUNICAÇÕES 
3.1. As comunicações dos atos mencionadas neste EDITAL, no que se refere, 

especialmente, ao procedimento da LICITAÇÃO, serão feitas pela 
COMISSÃO, mediante publicação na imprensa oficial e, quando for o caso, 
comunicado às LICITANTES por escrito, por carta ou fax. 

3.2. As comunicações das LICITANTES à COMISSÃO deverão ser feitas através 
do email _________________ ou  ainda através de ofício encaminhado à 
CPL da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. 

 
CLÁUSULA 4ª.  ANEXOS AO EDITAL 

4.1. Integram o presente EDITAL, dele fazendo parte integrante, os seguintes 
anexos:  

Integram de maneira indissociável este Edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes anexos: 
01 - Anexo I - Minuta do Contrato de Concessão: 
02 - Anexo II - Elementos do Projeto Básico – Termo de Referência – Especificações 
Técnicas. 
03 - Anexo II-A – Relação dos Estabelecimentos Públicos, Geradores de Resíduos de 
Serviços de Saúde. 
04 - Anexo II-B – Relação de Equipamentos Aplicados na Concessão. 
05 - Anexo II-C – Relação de Bairros Atendidos pela Coleta Seletiva. 
06 - Anexo II-D – Mapa Perimetral da Varrição Manual de Vias. 
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07 - Anexo II-E - Relação de Feiras Livres e Varejões. 
08 - Anexo II-F - Planta relativa ao ATERRO CONTROLADO 
09 - Anexo III - Diretrizes ambientais. 
10 - Anexo IV - Termo de referência da proposta técnica.  
11 - Anexo V - Termo de referência da proposta comercial.  
12 - Anexo V-A – Investimentos na Concessão1. 
12 - Anexo V-A – Investimentos na Concessão2. 
13 - Anexo VI - Modelo de Apresentação de Garantia. 
14 - Anexo VII – Modelo de Declaração de que a Empresa não Emprega Menores de 
Dezoito Anos. 
15 - Anexo VIII – Modelo de Declaração da Composição de Preços. 
16 - Anexo IX – Regulamento Interno. 
 
CLÁUSULA 5ª. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

5.1. As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os casos 
omissos, serão resolvidos pela COMISSÃO, respeitada a legislação 
pertinente. 

5.2. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do 
certame, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 
instruções do processo, bem como oportunizar às licitantes o saneamento de 
falhas, complementações de insuficiências ou ainda correções de caráter 
formal, nos termos do artigo 12, inciso IV, da Lei nº 11.079/04, vedada a 
substituição e/ou juntada de documentos não apresentados na ocasião 
oportuna. 

5.3. A CONCESSIONÁRIA ressarcirá à empresa, os valores dos custos, pela 
elaboração dos estudos realizados no Procedimento de Manifestação de 
Interesse – PMI, processo nº ______, no valor de 
R$____________(___________), que foram efetivamente adotados pelo 
PODER CONCEDENTE. 

5.4. Os termos dispostos neste EDITAL, as cláusulas e condições do 
CONTRATO e as constantes dos demais anexos complementam-se entre si, 
reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 



 

38 

5.5. Havendo divergências contidas no Edital e em seus anexos, prevalecerá 
pela ordem, o Edital, em seguida, o Projeto Básico, a Minuta do Contrato e, 
por último, os demais anexos, que são partes integrantes do Edital, em 
conformidade com o disposto no art. 40, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.6. A Administração poderá a qualquer momento revogar a presente licitação 
por razões de interesse público decorrentes de fato supervenientes 
devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

5.7. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto 
ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 
igualdade entre as participantes. 

5.8. É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso normal do processo 
de licitação mediante a utilização de recursos ou de quaisquer outros meios 
meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 
administrativas aplicáveis, conforme dispõe o artigo 93 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

5.9. A Administração se reserva o direito de, unilateralmente, desclassificar 
qualquer empresa e/ou consórcio de empresas previamente habilitada e 
classificada caso: 

5.9.1. Tenha havido qualquer tentativa de a empresa e/ou consórcios de 
empresas, influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, a Comissão 
Permanente de Licitação no processo de julgamento; 

5.9.2. Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou 
submissão de documentos fora das normas exigidas; 

5.9.3. Venha a empresa e/ou consórcio de empresas a se subsumir, 
posteriormente, a qualquer das situações previstas nos itens 3.2.2 a 
3.2.4 deste edital. 

5.10. Antes do aviso oficial do resultado desta licitação não serão fornecidas, a 
ninguém, quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou 
comparação entre a documentação ou propostas apresentadas. 

5.11. As empresas respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos 
apresentados nas diversas fases do processo de licitação. 

5.12. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação da homologação do 
certame, a Administração providenciará a destruição dos envelopes e 
documentos que não tenham sido retirados pelas licitantes não habilitadas 
ou classificadas. 
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5.13. Os autos da licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos 
relativos ao procedimento, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes até sua 
respectiva abertura. 

5.14. Será franqueada vista dos autos a qualquer interessado sempre que os 
mesmos estiverem disponíveis para tanto na Central de Compras. 

5.15. Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a 
solicitação for efetuada por escrito e encaminhada à Comissão Permanente 
de Licitação. 

5.16. Fica eleito o foro de Ji-Paraná, com exclusão de qualquer outro, para a 
propositura de qualquer ação referente a esta licitação e/ou ao contrato dela 
decorrente. 

Ji-Paraná, ____ de _______ de 2012. 
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  ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 
CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA QUE ENTRE CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE JI-PARANÁ E ________ NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM EXECUÇÃO DE OBRAS, CONFORME EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA N. ____/20___. 
 
O Município de JI-PARANÁ, pessoa jurídica de Direito Público, com endereço na Av. 
__________, ____, na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
__________, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, doravante 
denominado simplesmente PODER CONCEDENTE e a Empresa..................com sede à 
Rua........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ sob n.º ........ e Inscrição Estadual n.º 
........, representada pelo seu ......, Sr. .........., (qualificação completa), inscrito no CPF n.º ....... e 
portador do RG n.º ......, residente e domiciliado à ........., doravante designada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA, constituída na forma de Sociedade Empresária de Propósito Especifico – 
SPE, especialmente para a execução do presente contrato de concessão, com sede à 
Rua........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ sob n.º ........ e Inscrição Estadual n.º 
........, representada pelo seu ......, Sr. .........., (qualificação completa), inscrito no CPF n.º ....... e 
portador do RG n.º ......, residente e domiciliado à .........,na forma de seus atos constitutivos, 
conforme contido no Processo Administrativo n.º ........./201X, celebram o presente contrato que 
será regido pela legislação que disciplina a matéria e, especificamente, pelas Cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 
1. Sem prejuízo das demais definições constantes do instrumento convocatório e de seus 

Anexos, os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no 
singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto 
resultar sentido claramente diverso: 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO: é a Agência de Regulação de Serviços Públicos 
Delegados do Município de Ji-Paraná, responsável pela fiscalização dos serviços e 
regulação da CONCESSÃO. 
ÁREA: é o imóvel, incluindo o seu solo e subsolo, onde será implantado as 
unidades de prestação dos serviços . 
ÁREA DE CONCESSÃO: é o limite territorial do MUNICÍPIO. 
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ATERRO SANITÁRIO: é o aterro sanitário existente do PODER CONCEDENTE,  
no qual serão realizadas as obras para a sua adequada operação e 
monitoramento, nos termos das disposições contidas no EDITAL e seus anexos. 
COMISSÃO: é a Comissão Permanente de Licitação, constituída por meio de 
Decreto Municipal, designada para promoção e execução de todo o procedimento 
licitatório. 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é o contrato de prestação de serviços e a 
construção de obras, por meio da parceria público‐privada, outorgada nos termos 
da Lei Federal nº 11.079/04, Lei Federal n° 11.445/07 e da Lei Municipal Nº 
2.770/2012. 
CONCESSIONÁRIA: é a pessoa jurídica constituída para celebração do contrato 
de CONCESSÃO, que será a responsável pela execução dos serviços e a 
construção das obras. 
CONTRATO: é o instrumento jurídico que materializará a vinculação obrigacional 
entre o MUNICÍPIO e a CONCESSIONÁRIA, cuja minuta é a constante do Anexo 
ao presente EDITAL e parte integrante deste, que rege a CONCESSÃO. 
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL:é a remuneração mensal a que a 
CONCESSIONÁRIA terá direito em decorrência da execução dos serviços, que 
deverá ser adimplida pelo PODER CONCEDENTE, conforme especificado neste 
instrumento, e que constará da Proposta comercial parte integrante desta 
CONCESSÃO. 
CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico e a  relação de 
metas e obrigações a serem cumpridas pela CONCESSIONÁRIA e pelo 
MUNICÍPIO, em relação à realização das OBRAS e a outras atividades definidas 
no CONTRATO e seus ANEXOS. 
EDITAL: instrumento convocatório e regulador dos termos e condições da 
LICITAÇÃO, para a execução dos SERVIÇOS. 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: equação econômico-financeira contida 
na PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela CONCESSIONÁRIA, que 
determina o equilíbrio entre os encargos, investimentos e riscos assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA, o fluxo de caixa do empreendimento e sua taxa interna de 
retorno (TIR); 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO: é a garantia a ser prestada e 
mantida pela CONCESSIONÁRIA de forma a garantir o fiel cumprimento da 
CONCESSÃO, nos termos do EDITAL e deste instrumento, inclusive o pagamento 
das sanções pecuniárias nele especificadas. 
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GARANTIA DE PAGAMENTO: é a garantia oferecida pelo MUNICÍPIO, por meio 
da CONCESSÃO, de pagamento dos SERVIÇOS executados das multas e das 
indenizações que vierem a ser devidas à CONCESSIONÁRIA nos termos da 
CONCESSÃO. 
LICENÇAS A SER OBTIDAS PELA CONCESSIONÁRIA: são todas as 
autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos 
pelos órgãos competentes, necessárias à execução das obras referentes aos 
ATERROS SANITÁRIOS. 
LICITAÇÃO: é o procedimento administrativo – Concorrência nº ____/20__, objeto 
do EDITAL e seus Anexos, por meio do qual foi selecionada a proposta mais 
vantajosa pelo PODER CONCEDENTE, com vistas à celebração do presente 
Contrato de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 
LICITANTE(S): é (são) a(s) empresa(s) ou consórcio(s) de empresas interessadas 
em participar do procedimento licitatório. 
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: é o conjunto de informações técnicas e 
operacionais apresentadas pela LICITANTE para fins de qualificação técnica, que 
descreverá as principais atividades a serem desenvolvidas para a exploração da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mediante a prestação dos SERVIÇOS durante 
todo o prazo contratual, em consonância ao disposto no art. 30, § 8º, da Lei nº 
8.666/93. 
MUNÍCIPES ou USUÁRIOS FINAIS: são aqueles que efetivamente se beneficiam 
dos serviços, na qualidade de usuários diretos. 
MUNICÍPIO: é o Município de Ji-Paraná-RO. 
OBRAS: são o conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisição e 
instalação dos bens e equipamentos, nas quais estão compreendidas a 
implantação de ECOPONTOS, da UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
URBANOS, UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SÁUDE, encerramento do ATERRO SANITÁRIO, incluindo as unidades nele 
existentes, nos termos do EDITAL e seus Anexos, bem como, do PROJETO 
EXECUTIVO a ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 
PLANO DE NEGÓCIOS: é o documento de estruturação dos negócios a ser 
desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA, na qualidade de prestadora dos serviços, 
a ser elaborado de acordo com o Anexo V, que deverá acompanhar a PROPOSTA 
COMERCIAL. 
PODER CONCEDENTE: é o MUNICÍPIO de Ji-Paraná/RO. 
PROJETO BÁSICO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, elaborado e apresentado pelo PODER 
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CONCEDENTE, por meio do Anexo II do EDITAL, para especificar todos os 
serviços públicos e as obras e a forma como deverão ser executados. 
PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes para 
a execução completa de todos os serviços que fazem parte do objeto da 
CONCESSÃO, a ser elaborado e executado pela CONCESSIONÁRIA, e aprovado 
pelo PODER CONCEDENTE. 
PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo a oferta dos 
valores que comporão a CONTRAPRESTAÇÃO, bem como do valor total a ser 
pago pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, por força da 
CONCESSÃO, que deverá ser elaborada de acordo com o ANEXO V. 
RESÍDUOS DOMICILIARES: são os resíduos sólidos normalmente produzidos 
nas habitações ou que, embora produzidos em locais não destinados à habitação 
(resíduos comerciais, de prestação de serviços e de indústrias), têm 
características que a eles se assemelham, definidos de acordo com o PROJETO 
BÁSICO, constante do Anexo II do presente EDITAL. 
SERVIÇOS: é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas relativas aos 
serviços públicos de limpeza urbana que deverão ser prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, descritas no preâmbulo deste instrumento, incluindo as de 
varrição e capina, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos domiciliares e de serviços de saúde e bem como as obras, estando todos 
descritos neste EDITAL, no CONTRATO e detalhados no PROJETO BÁSICO. 

 
CLÁUSULA 1ª. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. A CONCESSÃO e o CONTRATO são regidos pelos artigos 37 e 175 da 
Constituição Federal; Pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000; pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993; pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; pela Lei Federal Nº 11.079, 30 de Dezembro de 2004, pela Lei 
Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007; pela Lei Orgânica do Município de Ji-
Paraná; pela Lei Municipal nº 2.770/2012; bem como pelos demais atos 
normativos editado pelo Poder Concedente. 

1.2. Que, na forma do que dispõe o Edital de Concorrência Pública n.º................/201X 
a(s) empresa(s) ..............................., vencedora(s) da aludida concorrência 
pública, formalizam parceria público-privada na modalidade de concessão 
administrativa, a qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
 

CLÁUSULA 2ª. OBJETO 
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2.1. O objeto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA consiste na prestação, 
pela CONCESSIONÁRIA, dos seguintes SERVIÇOS PÚBLICOS na ÁREA DA 
CONCESSÃO: 

2.1.1. Coleta manual e transporte até o destino final, de resíduos domiciliares, 
provenientes da limpeza pública do município, e resultantes de feiras livres e 
da varrição manual; 

2.1.2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 

2.1.3. Implantação, Operação e Manutenção de unidade de tratamento 
(esterilização)  de animais de pequeno porte. 

2.1.4. Coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos da construção 
civil - inertes; 

2.1.5. Coleta e transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva; 
2.1.6. Varrição manual de vias e logradouros públicos; 
2.1.7. Pintura de meio fio; 
2.1.8. Limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras livres; 
2.1.9. Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, 

sarjetas vias e logradouros públicos; 
2.1.10. Limpeza manual de bocas de lobo; 
2.1.11. Aparelhamento e coordenação de unidade de triagem de resíduos 

recicláveis; 
2.1.12. Execução das obras de recuperação ambiental e encerramento do aterro 

sanitário XXXXXXXXXXXX, assim como o seu monitoramento; 
2.1.13. Implantação e operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos 

oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde; 
2.1.14. Desenvolvimento e implementação de Programa de Educação Ambiental; 
2.1.15. Implantação e Gerenciamento de ecopontos. 

2.2. A realização dos SERVIÇOS deverá respeitar com rigor todas as disposições, 
prazos e especificações técnicas constantes no CRONOGRAMA, na PROPOSTA 
TÉCNICA, no PROJETO BÁSICO e no PROJETO EXECUTIVO, bem como as 
demais disposições do EDITAL e do presente contrato de CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 
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2.3. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA em caráter 
emergencial e transitório, obedecida a legislação aplicável, a prestação de 
serviços relacionados ao objeto da CONCESSÃO, necessárias a assegurar o 
funcionamento dos SERVIÇOS, a segurança das pessoas, obras, equipamentos e 
outros bens, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, mantido 
sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

2.3.1. A prestação dos serviços a que se refere o item acima fica condicionada à 
celebração de termo aditivo entre o PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA, que regulará as formas e as condições de tal prestação. 

2.4. Para a adequada prestação dos serviços, a Concessão terá como objetivos: 
a) a constante universalização da cobertura dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos no MUNICÍPIO; 
b) a busca da redução do volume de resíduos aterrados e da expansão do uso da 

reciclagem; 
c) a preservação da saúde pública; 
d) a proteção e a melhoria da qualidade do meio ambiente; 
e) a utilização adequada e racional dos recursos naturais; 
f) o gerenciamento dos resíduos sólidos; o incentivo à não geração de resíduos, 

ou, ao menos, a sua minimização por meio de práticas de incentivo à 
reutilização e reciclagem; 

g) o incentivo ao desenvolvimento de programas de capacitação técnica na área 
de gerenciamento de resíduos sólidos; 

h) a melhoria das condições sociais das comunidades que trabalham com o 
aproveitamento de resíduos sólidos; 

i) a adoção de soluções que propiciem o melhor aproveitamento das frações 
orgânica e inorgânica dos resíduos sólidos. 

CLÁUSULA 3ª. DO REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO 
3.1. . A presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é regida pelas disposições e pelos 

preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, que lhe sejam específicas. 

3.2. O regime jurídico desta CONCESSÃO ADMINISTRATIVA confere ao PODER 
CONCEDENTE as prerrogativas de: 
a) alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, assegurado sempre o seu equilíbrio econômico- financeiro; 
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b) promover sua extinção, nos termos da legislação vigente; 
c) fiscalizar sua execução; 
d) aplicar as sanções estabelecidas, além das previstas em lei, em razão de sua 

inexecução parcial ou total. 
CLÁUSULA 4ª. METAS DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir, nos termos desta CONCESSÃO, as metas 

de desempenho previstas no Anexo II-B e 5-A do EDITAL. 
4.1.1. Para efeitos das Metas de Desempenho da Concessionária, toda a 

proposição constante da Proposta Técnica apresentada, fica estabelecida 
também como meta. 

4.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA ficar impedida de atingir as metas, total ou 
parcialmente, por motivos não imputáveis à CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE promoverá alterações nos objetivos e metas da CONCESSÃO, 
com a finalidade de atender o interesse público, limitada na parte do SERVIÇO em 
que for a CONCESSIONÁRIA impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, 
se for o caso, das demais disposições desta CONCESSÃO aplicáveis à espécie, 
observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 5ª. PRAZO DA CONCESSÃO E SUA PRORROGAÇÃO 
5.1. O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contado a partir da emissão da 

primeira ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE, podendo ser prorrogado , 
havendo interesse público, obedecendo-se a legislação aplicável e os prazos 
estabelecidos no CRONOGRAMA. 

5.2. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, para assegurar a continuidade e 
qualidade dos SERVIÇOS e com base nos relatórios técnicos sobre a regularidade 
e qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA e submetidos ao 
PODER CONCEDENTE, o prazo da CONCESSÃO poderá vir a ser prorrogado, 
mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA, que deverá estar acompanhado 
do respectivo plano de investimento para o novo período contratual. 

5.3. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao PODER 
CONCEDENTE até 24 (vinte e quatro) meses antes do término do prazo da 
CONCESSÃO, acompanhado dos comprovantes atualizados de regularidade e 
adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias, bem como de quaisquer 
outros encargos previstos na legislação de regência. 

5.4. O PODER CONCEDENTE se manifestará sobre o requerimento de prorrogação 
até o último dia do 12º (décimo segundo) mês anterior ao termo final do prazo da 
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CONCESSÃO devendo analisar o pedido de prorrogação levando em 
consideração todos os dados e informações sobre a CONCESSÃO e os 
SERVIÇOS por ela prestados. 

5.5. O PODER CONCEDENTE, dentro do prazo previsto no item anterior, decidirá 
acerca da prorrogação do prazo da CONCESSÃO, dispondo sobre a totalidade 
dos termos contratuais do novo período de CONCESSÃO, observados os 
requisitos técnicos indispensáveis para sua adequada prestação. 

5.6. As condições e procedimentos para prorrogação de que trata esta cláusula não se 
aplicam aos casos de prorrogação da CONCESSÃO para readequação do 
equilíbrio econômico-financeiro, previstos nesta CONCESSÃO. 

5.7. O prazo de prorrogação da CONCESSÃO não poderá exceder aos limites 
permitidos do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04. 
 

CLÁUSULA 6ª. CONCESSIONÁRIA 
6.1. A CONCESSIONÁRIA assumirá a forma de sociedade de propósito específico – 

SPE e deverá ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS. 
6.2. O prazo de duração da CONCESSÃO deverá corresponder ao prazo para 

cumprimento de todas as suas obrigações aqui previstas. 
6.3. O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA poderá ser transferido nos termos da 

Cláusula 28 desta CONCESSÃO, sendo livres a cessão, alienação e transferência 
de ação que não importem na mudança do controle. 

6.4. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer garantias nos termos previstos nesta 
CONCESSÃO 

CLÁUSULA 7ª. BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 
7.1. A CONCESSÃO será integrada pelos bens que lhe estão afetos, considerados 

como as instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações, acessórios, 
enfim, os bens necessários e vinculados à adequada execução dos SERVIÇOS, 
bem como os demais bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela 
CONCESSIONÁRIA, ao longo do período da CONCESSÃO. 

7.1.1. Na data de assunção dos SERVIÇOS, as PARTES deverão assinar o Termo 
de Assunção dos SERVIÇOS e de Recebimento dos Bens, que relacionará 
todos os bens afetos à CONCESSÃO, que serão entregues pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

7.2. Os bens afetos à CONCESSÃO não poderão ser alienados ou onerados pela 
CONCESSIONÁRIA. 
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7.3. Os bens da CONCESSIONÁRIA que não estejam afetos à CONCESSÃO e, 
portanto, não sejam considerados como essenciais à execução dos SERVIÇOS, 
poderão ser onerados ou alienados pela CONCESSIONÁRIA, desde que tal 
oneração ou alienação não afete a qualidade dos SERVIÇOS, ou a diminuição das 
condições econômicas, técnicas ou operacionais da CONCESSIONÁRIA, para 
continuidade da adequada prestação dos SERVIÇOS. 

7.4. Pertençam ou não à CONCESSIONÁRIA, integram ainda a CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, entre outros necessários à execução da CONCESSÃO: 
a) O aterro sanitário atualmente em operação e todos os bens que o compõem; 
b) O novo aterro sanitário a ser implantado pela CONCESSIONÁRIA, na forma 

desta CONCESSÃO e todos os bens que vierem a integrá-lo; 
c) A unidade de triagem de materiais recicláveis a ser implantada pela 
d) CONCESSIONÁRIA e todos os bens que vierem a integrá-la; 
e) O sistema de compostagem a ser implantado pela CONCESSIONÁRIA e 

todos os bens que vierem a integrá-lo; 
f) A unidade de beneficiamento de resíduos da construção civil e todos os bens 

que vierem a integrá-la; 
g) A unidade de tratamento de resíduos sépticos e todos os bens que vierem a 

integrá-la; 
h) O Sistema de Informações e Indicadores Operacionais da Frota (SIG) a ser 

implantado pela CONCESSIONÁRIA, na forma desta CONCESSÃO e todos 
os bens que vierem a integrá-lo; 

i) Os caminhões, contêineres, papeleiras e demais equipamentos e materiais 
vinculados à realização dos SERVIÇOS da CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 

7.5. Deverão ser arrolados todos os imóveis, veículos, equipamentos, contratos e 
direitos, reversíveis ou não, necessários à prestação adequada e contínua dos 
SERVIÇOS. 

7.6. Ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá 
manter os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO em condições adequadas de 
uso, assim entendidos os bens que respeitem às normas técnicas relativas à 
saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros 
parâmetros essenciais à sua boa utilização. 
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7.7. A vinculação de que trata esta cláusula deve constar expressamente de todos os 
negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros, que envolvam os BENS 
VINCULADOS À CONCESSÃO. 

7.8. A CONCESSIONÁRIA não poderá dispor dos BENS VINCULADOS À 
CONCESSÃO sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE. 

7.9. A CONCESSIONÁRIA solicitará a autorização para a alienação ou substituição do 
BEM VINCULADO À CONCESSÃO, indicando, quando for o caso, as razões de 
sua decisão e a descrição do bem substituto. 

7.10. O PODER CONCEDENTE decidirá a respeito da solicitação da 
CONCESSIONÁRIA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e seu silêncio 
equivalerá à autorização da disposição ou substituição do BEM VINCULADO À 
CONCESSÃO 

7.11. O PODER CONCEDENTE poderá negar a solicitação realizada pela 
CONCESSIONÁRIA desde que fundamente sua decisão por meio da 
demonstração dos prejuízos que a disposição do BEM VINCULADO À 
CONCESSÃO possa causar aos SERVIÇOS. 

7.12. Depois de efetivada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CONCESSIONÁRIA 
comunicará ao PODER CONCEDENTE a alteração no conjunto dos BENS 
VINCULADOS À CONCESSÃO. 

7.13. Extinta a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, reverterão ao PODER CONCEDENTE 
todos os bens constantes do Anexo II-B e 5-A desta CONCESSÃO. 

7.14. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA deverão estar em condição de utilização por, pelo menos, mais 
24 (vinte e quatro) meses. 

7.15. Não caberá à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização pela reversão dos bens 
indicados no Anexo II-B e 5-A desta CONCESSÃO, ressalvado o caso de 
substituição de bem ou conjunto de bens que não seja integralmente amortizada 
no curso da CONCESSÃO. 

7.16. Os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO não descritos no Anexo II-B e 5-A desta 
CONCESSÃO não serão objeto de reversão ao PODER CONCEDENTE. 

7.17. 10.18. A CONCESSIONÁRIA não terá direito a indenização pela substituição de 
BENS VINCULADOS À CONCESSÃO não indicados no Anexo II-B e 5-A desta 
CONCESSÃO. 

7.18. A implantação de novas infraestruturas, a substituição, redução ou ampliação do 
rol de bens reversíveis previsto no Anexo II-B e 5-A deverá ser feita por meio de 
aditivo contratual. 
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7.19. O PODER CONCEDENTE poderá reter os pagamentos devidos à 
CONCESSIONÁRIA no valor necessário para reparar os danos e irregularidades 
eventualmente detectados em relação aos bens reversíveis. 

CLÁUSULA 8ª. DA ÁREA 
8.1. A implantação do ATERRO e dos demais sistemas a ele relacionados será 

realizada em área que permita o funcionamento para recepção de pelo menos 
XXXXXXXXXX,00 (XXX ) de toneladas de resíduos sólidos domiciliares urbanos 
que corresponde ao período de concessão de 20 anos. 

8.2. A ÁREA deverá ser fornecida pela CONCESSIONÁRIA; 
8.3. Os ônus decorrentes da aquisição correrão à custa da Concessionária, conforme 

previsto no seu plano de negócios para efeito de amortização, uma vez que a área 
tornar-se bem reversível ao agente Concedente. 

CLÁUSULA 9ª. DAS OBRAS 
9.1.  No prazo de até 60 (sessenta) dias anteriores ao inicio de cada etapa e/ou obras, 

a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o PROJETO 
EXECUTIVO dos SERVIÇOS sob sua responsabilidade, que fazem parte do objeto 
da CONCESSÃO. 

9.1.1. A CONCESSIONÁRIA, nos projetos de encerramento e monitoramento do 
ATERRO, deverá zelar pelas boas condições ambientais e de saúde da 
população. 

9.2. Após a data da entrega do PROJETO EXECUTIVO pela CONCESSIONÁRIA, o 
PODER CONCEDENTE terá 30 (trinta) dias para a sua análise e aprovação. 

9.3. Caso o PODER CONCEDENTE determine alguma alteração ao PROJETO 
EXECUTIVO, quando de sua análise, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 
(trinta) dias para proceder à alteração determinada. 

9.4. A partir da alteração, o PODER CONCEDENTE terá novo prazo de 10 (dez) dias 
para análise e aprovação do PROJETO EXECUTIVO, devendo emitir o respectivo 
termo de aprovação do PROJETO EXECUTIVO. 

9.5. Caso tenha transcorrido qualquer prazo mencionado nesta Cláusula sem a 
manifestação do PODER CONCEDENTE acerca da versão inicial do PROJETO 
EXECUTIVO ou de suas adaptações/alterações, o PROJETO EXECUTIVO será 
considerado aprovado. 

9.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das LICENÇAS nos prazos 
definidos no CRONOGRAMA, e à sua manutenção pelo prazo necessário à 
execução dos SERVIÇOS no ATERRO SANITÁRIO , arcando com os custos 
correspondentes. 
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9.6.1. As obtenções das LICENÇAS que sejam de natureza ambiental deverão 
seguir as DIRETRIZES AMBIENTAIS básicas disponibilizadas pelo PODER 
CONCEDENTE, conforme Anexo III do EDITAL. 

9.6.2. 12.6.2. Caso a obtenção das LICENÇAS não seja viabilizada, ou ocorra 
atraso na sua viabilização ou, ainda, caso uma das LICENÇAS seja suspensa 
ou cancelada, por problemas existentes nas diretrizes ambientais básicas 
disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE ou por outro fato não imputável 
à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas da 
CONCESSÃO: 

a) os prazos do CRONOGRAMA deverão ser revistos; 
b) a CONCESSIONÁRIA ficará isenta da aplicação das sanções referentes à obtenção e 

manutenção das LICENÇAS, previstas na presente CONCESSÃO e na legislação 
pertinente; 

9.7. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção e manutenção das 
autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos 
pelos órgãos competentes, relativos à conclusão das obras, operação, 
manutenção do ATERRO, bem como relativos a todas as atividades a serem 
executadas em tal aterro. 

9.8. As OBRAS serão iniciadas quando se verificar a ocorrência de todos os atos 
abaixo citados: 
a) Aprovação do PROJETO EXECUTIVO por parte do PODER CONCEDENTE; 
b) Obtenção das LICENÇAS pertinentes, nos termos previstos nesta 

CONCESSÃO. 
9.8.1. Uma vez ocorridos os fatos relacionados acima, o PODER CONCEDENTE 

deverá emitir a ordem de serviço, para que a CONCESSIONÁRIA dê início à 
execução das OBRAS. 

9.9. A execução das OBRAS deverá obedecer ao PROJETO BÁSICO, ao PROJETO 
EXECUTIVO, à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e ao CRONOGRAMA. 

9.10. A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível 
com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir 
todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem a integral 
solidez e segurança às OBRAS, tanto na sua fase de construção, quanto na de 
operação. 

9.11. A eventual reprovação, pelo PODER CONCEDENTE, de parcela ou totalidade das 
OBRAS, em qualquer momento, em decorrência da ação ou omissão da 
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CONCESSIONÁRIA, não implicará alteração dos prazos nem eximirá a 
CONCESSIONÁRIA da aplicação das multas contratuais. 

9.12. A fiscalização das OBRAS dar-se-á nos termos da Cláusula 30ª da CONCESSÃO. 
9.13. O aceite das OBRAS será realizado ao término de cada uma das fases do 

CRONOGRAMA constante da Proposta da CONCESSIONÁRIA. 
9.14. Ao término de cada fase do CRONOGRAMA, a CONCESSIONÁRIA comunicará o 

fato ao PODER CONCEDENTE, por escrito, para que este último, dentro de 10 
(dez) dias, a partir da data da comunicação, proceda às vistorias necessárias. 

9.15. Caso, no prazo referido no item 9.14, o PODER CONCEDENTE ateste que a 
parcela ou totalidade das OBRAS entregues pela CONCESSIONÁRIA está em 
ordem e que tenha sido implantada de acordo com as estipulações desta 
CONCESSÃO, expedirá o respectivo Termo de Aceite da Obra. Caso contrário, a 
CONCESSIONÁRIA será notificada para que corrija as imperfeições apontadas, 
obrigando-se a realizar, imediatamente, os reparos e/ou complementações 
exigidos. 

9.15.1. Na hipótese de omissão do PODER CONCEDENTE, no prazo referido no 
item acima em relação à realização da vistoria, ou a emissão da notificação 
de correção e/ou à emissão do Termo de Aceite da Obra, a fase das OBRAS 
em questão será considerada aceita pela CONCESSIONÁRIA no dia 
seguinte ao término do prazo referido no item 9.14. 

9.16. Até o final da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a reparar, 
corrigir, remover, reconstituir ou substituir, sem ônus adicionais ao PODER 
CONCEDENTE, no total ou em parte, as OBRAS em que foram verificados vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução por parte da 
CONCESSIONÁRIA. 

9.17. O aceite das OBRAS pelo PODER CONCEDENTE não exclui a responsabilidade 
civil da CONCESSIONÁRIA pela solidez e segurança das obras, nos limites 
estipulados desta CONCESSÃO e no Código Civil. 

CLÁUSULA 10ª. SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO 
10.1. A CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá prestar os 

SERVIÇOS de acordo com o disposto nesta CONCESSÃO, visando o pleno e 
satisfatório atendimento dos USUÁRIOS FINAIS. 

10.2. Na prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade na 
direção de seus negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as 
prescrições desta CONCESSÃO, da legislação específica, das normas 
regulamentares e das instruções e determinações do PODER CONCEDENTE. 
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10.3. A prestação dos SERVIÇOS deverá ser efetivada em conformidade com a 
legislação aplicável, dos planos e políticas municipais para o setor ambiental, do 
saneamento básico e da limpeza pública, bem como dos regulamentos atualmente 
vigentes ou que vierem a ser editados no decorrer da presente CONCESSÃO, 
bem como a apresentada na Proposta Técnica, o PROJETO BÁSICO e o 
PROJETO EXECUTIVO, as normas técnicas e os demais regulamentos aplicáveis, 
tendo sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado, 
devendo ainda realizar a perfeita manutenção dos BENS VINCULADOS À 
CONCESSÃO bem como as obras e investimentos previstos nos instrumentos de 
vínculo obrigacionais; 

10.4. Para os efeitos do que estabelece o item 10.3, serviço adequado é o que satisfaz 
as condições efetivas de regularidade, universalidade, eficiência, atualidade, 
generalidade, segurança, continuidade e cortesia na sua prestação e modicidade 
da contraprestação, considerando-se: 
a) REGULARIDADE: A regularidade é caracterizada pela execução continuada 

dos SERVIÇOS, com a estrita observância do disposto na presente 
CONCESSÃO e seus Anexos, na Lei, na regulamentação aplicável e no 
PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL; 

b) UNIVERSALIDADE: Corresponderá à progressiva busca de eliminação das 
barreiras de acesso geográfico ou econômico aos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos a qualquer pessoa, independentemente 
de sua condição pessoal, social ou econômica; 

c) EFICIÊNCIA: A execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação 
aplicável, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter 
permanente, o cumprimento da CONCESSÃO; 

d) ATUALIDADE: A modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 
instalações, e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a 
expansão dos serviços, notadamente por meio da absorção dos avanços 
tecnológicos ao longo do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA na 
medida das necessidades dos USUÁRIOS FINAIS, nos termos definidos na 
CONCESSÃO; 

e) GENERALIDADE: A generalidade é caracterizada pela execução dos serviços 
em caráter não discriminatório a todos os munícipes, observadas as 
particularidades de cada região e os critérios objetivos de distribuição do 
serviço; 
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f) CORTESIA: A cortesia corresponderá ao atendimento cordial, urbano ou 
educado dos usuários, bem como ao dever de informar sobre os SERVIÇOS, 
de responder questões e de atender às solicitações dos usuários; 

g) CONTINUIDADE: A continuidade corresponderá à garantia de fruição 
ininterrupta dos SERVIÇOS pela população, sem paralisações injustificadas; 

h) MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO: a justa correlação entre os encargos 
da CONCESSÃO, e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE. 

i) QUALIDADE: A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos 
e práticas, visando à continuidade da prestação dos SERVIÇOS e do 
atendimento aos USUÁRIOS FINAIS, não acarretando riscos a saúde ou 
segurança destes e da comunidade, exceto os intrínsecos a própria atividade. 

j) SEGURANÇA: A segurança corresponderá à execução diligente dos 
SERVIÇOS, de forma a garantir a preservação do meio ambiente, da saúde 
pública e dos equipamentos públicos e privados eventualmente utilizados pela 
CONCESSIONÁRIA, bem como, para preservar a incolumidade física dos 
usuários, dos empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA: 

10.5. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a avisar previamente o PODER 
CONCEDENTE acerca de quaisquer circunstâncias que afetem a qualidade, 
continuidade, eficiência e segurança, que atinjam os MUNÍCIPES ou impliquem 
modificação das condições de prestação dos SERVIÇOS. 

10.6. Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e 
que sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, expedidas pelo Poder Público competente, 
deverão ser atendidos pela CONCESSIONÁRIA como condições implícitas desta 
CONCESSÃO. 

10.7. Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a CONCESSIONÁRIA 
obriga-se a manter os níveis de continuidade e qualidade dos SERVIÇOS, 
aplicando-se, quando for o caso, a legislação superveniente, devendo ser 
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

 
CLÁUSULA 11ª. DO INÍCIO DA AFERIÇÃO DE RECEITAS PELA CONCESSIONÁRIA 

INÍCIO DA COBRANÇA DA TARIFA 
11.1. Em conformidade com o que dispõe esta CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 

deverá, a partir da data de assunção e efetiva execução dos SERVIÇOS, receber 
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diretamente do PODER CONCEDENTE a contraprestação pelos SERVIÇOS 
prestados, bem como explorar as demais receitas admitidas na Cláusula 15 acima, 
nas condições e nos termos previstos nesta CONCESSÃO, através do edital e 
seus anexos. 

CLÁUSULA 12ª. DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA 
12.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito a receber a REMUNERAÇÃO pelos SERVIÇOS 

prestados, nos moldes mencionados nesta CONCESSÃO. 
12.2. Com a finalidade de atenuar o impacto financeiro pela prestação dos serviços 

objeto desta CONCESSÃO a aferição de receitas oriundas da venda de recicláveis 
será revertida integralmente a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, ou a quem esta 
determinar, tais como: Cooperativas e ou Organização de catadores de materiais 
recicláveis. 

12.2.1. No decorrer da execução da CONCESSÃO o PODER CONCEDENTE 
poderá solicitar a Concessionária que apresente projetos com viabilidade 
econômica e em comum acordo implementá-los com vistas a racionalização 
de destinação final, tais como: aquelas decorrentes da exploração de crédito 
de carbono e da exploração do biogás, para fins de geração de energia, 
desde que a exploração de tais fontes não acarrete prejuízo à normal 
prestação dos SERVIÇOS e que não afetem a contraprestação estabelecida 
na CONCESSÃO . 

12.2.2. As receitas líquidas decorrentes de fontes de receitas alternativas, 
acessórias e/ou complementares, bem como, os investimentos para sua 
viabilidade econômica, serão de responsabilidade e propriedade da 
CONCESSIONÁRIA. 

12.2.3. Caso as receitas previstas no item 12.1, sejam frutos do investimento 
consorciado entre CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, cada qual, fará jus 
a parcela da receita correspondente ao percentual do seu investimento, ou 
em outras proporções, previamente definidas obrigatoriamente em aditivo 
contratual, que deverá ser assinado em comum acordo entre as partes, em 
ambos os casos. 

12.3. A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados deverá atender a legislação municipal, estadual e federal 
pertinente. 

CLÁUSULA 13ª. DO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO 
13.1. O valor da presente Concessão Administrativa é de R$........................,tendo como 

referência a data da entrega da proposta comercial, que corresponde ao somatório 
das receitas totais projetadas provenientes da operação da concessão, em valor a 
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preços constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento do valor 
máximo de contraprestação, que irá remunerar a CONCESSIONÁRIA. 

13.1.1. O valor contemplado no item acima tem efeito meramente indicativo, não 
podendo ser utilizado por nenhuma das partes para pleitear a recomposição 
do equilíbrio-financeiro da CONCESSÃO. 

13.1.2. A contraprestação deverá possibilitar a devida remuneração dos custos 
de operação, manutenção e custos financeiros, decorrentes dos 
investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA. 

13.1.3. O pagamento será processado e efetuado à CONCESSIONÁRIA, 
mediante ordem bancária de depósito em conta-corrente da 
CONCESSIONÁRIA, até o 10º (décimo) dia de cada mês subseqüente àquele 
da prestação dos serviços, após conferidas, aceitas e processadas as 
respectivas notas fiscais. 

13.2. O PODER CONCEDENTE efetuará o pagamento pela prestação dos SERVIÇOS 
como usuário único, após a efetiva execução e medição dos SERVIÇOS objeto da 
CONCESSÃO, nos termos definidos nos itens seguintes. 

13.3. Para o recebimento pela execução dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA 
efetuará medições mensais correspondentes ao período compreendido entre o 
primeiro e o último dia de cada mês. 

13.3.1. As medições se darão sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês posterior 
ao da execução dos SERVIÇOS, devendo os respectivos relatórios ser 
enviados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE. 

13.4. Após o recebimento do relatório da medição pelo PODER CONCEDENTE, este 
último realizará a vistoria e a manifestação formal, por meio da equipe de 
fiscalização e acompanhamento desta CONCESSÃO, que emitirá o competente 
atestado no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a apresentação do referido 
relatório de medição. 

13.5. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE não se manifestar formalmente a 
respeito dos SERVIÇOS prestados, no prazo fixado no item 13.4., a 
CONCESSIONÁRIA considerará os SERVIÇOS aceitos, podendo emitir a fatura 
correspondente, nos termos do item 13.6. 

13.6. As faturas deverão ser emitidas pela CONCESSIONÁRIA em até 05 (cinco) dias 
corridos contados a partir da data de emissão do atestado referido no item 13.4. ou 
a partir da expiração do prazo para a emissão do atestado. 

13.6.1. A fatura será apresentada ao PODER CONCEDENTE em 2 (duas) vias, 
devendo estar regularizadas nos seus aspectos formais e fiscais, e conter, 
ainda, as seguintes informações: (i) número da CONCESSÃO; (ii) data de 
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vencimento; (iii) descrição dos SERVIÇOS executados e (iv) o valor dos 
serviços, calculado de acordo com a Proposta Comercial da 
CONCESSIONÁRIA. 

13.7. Os SERVIÇOS impugnados pelo PODER CONCEDENTE, nos prazos definidos 
nesta Cláusula, no que concerne à sua execução, não poderão ser faturados ou, 
se o forem, serão glosados nas faturas pelo órgão do PODER CONCEDENTE 
responsável pela fiscalização da CONCESSÃO. 

13.8. Para o recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL, a 
CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, mensalmente, comprovação da 
regularidade fiscal exigida no Edital, e, ainda, os comprovantes de recolhimento do 
FGTS e INSS referentes ao serviço e aos seus empregados em atividade na 
execução da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, sem os quais não serão liberados 
os pagamentos das faturas apresentadas. 

13.9. Nenhum pagamento isentará a CONCESSIONÁRIA das obrigações previstas 
nesta CONCESSÃO, quaisquer que sejam, nem implicará a aprovação definitiva 
dos SERVIÇOS executados. 

13.10. Caso o PODER CONCEDENTE, eventualmente, atrase o pagamento da fatura 
relativa aos SERVIÇOS executados devida à CONCESSIONÁRIA, estes deverão 
ser corrigidos “pró-rata” dia, com base no INPC/IBGE, conforme legislação 
pertinente. 

13.10.1. No caso de atraso referido no item 13.10. acima, a CONCESSIONÁRIA 
poderá executar uma ou mais das GARANTIAS DE PAGAMENTO, nos 
termos previstos na Cláusula 21, da CONCESSÃO. 

13.11. Além do disposto no subitem 13.10.1. acima, nos termos do artigo 78, inciso XV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, caso o atraso referido neste item 13.10 ultrapasse o 
prazo de 90 (noventa) dias, a CONCESSIONÁRIA poderá suspender a execução 
dos SERVIÇOS, até que o PODER CONCEDENTE efetue o pagamento do valor 
em atraso. 

13.12. O PODER CONCEDENTE determinará a suspensão do pagamento de qualquer 
quantia devida à CONCESSIONÁRIA sempre que a CONCESSIONÁRIA se 
recusar ou dificultar ao PODER CONCEDENTE, por seus prepostos, a livre 
fiscalização dos SERVIÇOS, na forma prevista nesta CONCESSÃO, ou ainda no 
caso de paralisação dos SERVIÇOS em hipóteses não previstas nesta 
CONCESSÃO, nos seus Anexos e na legislação aplicável. 
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CLÁUSULA 14ª. DOS RECURSOS DO PODER CONCEDENTE PARA PAGAMENTO DA 
REMUNERAÇÃO 

14.1. As despesas decorrentes da execução desta CONCESSÃO correrão por conta da 
dotação orçamentária nº XXXXXXX, no exercício vigente e correspondente para os 
exercícios seguintes. 

14.2. Os recursos para o pagamento dos SERVIÇOS REALIZADOS, durante a vigência 
da CONCESSÃO, serão consignados em dotações orçamentárias específicas, que 
deverão ser incluídas nos orçamentos municipais dos exercícios seguintes 

CLÁUSULA 15ª. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 
15.1. A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos 

riscos por ela assumidos na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem como tê-los 
levado em consideração na formulação de sua PROPOSTA. 

15.2. A CONCESSIONÁRIA faz jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da 
CONCESSÃO. 

15.3. São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejam direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO: 

15.3.1. A não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA 
COMERCIAL por força de fatores distintos dos previstos no item 15.5; 

15.3.2. A constatação superveniente de erros ou omissões em suas propostas ou 
nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles divulgados pelo 
PODER CONCEDENTE; 

15.3.3. A destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À 
CONCESSÃO e de suas receitas; 

15.3.4. A incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária 
e criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS; 

15.3.5. Os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações 
judiciais movidas por ou contra terceiros; 

15.3.6. Os riscos decorrentes de eventual incapacidade da indústria nacional em 
fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos SERVIÇOS; 

15.3.7. As variações ordinárias dos custos envolvidos na execução do serviço; 
15.3.7.1. Entende-se por variações ordinárias dos custos os acréscimos ou 

diminuições de valor inerentes ao mercado e à álea empresarial da 
CONCESSIONÁRIA; 
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15.3.8. O prejuízo ou a redução de ganhos da CONCESSIONÁRIA decorrentes 
de sua negligência, inépcia ou omissão na exploração do objeto da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, bem como da gestão ineficiente dos seus 
negócios, inclusive aquela caracterizada pelo pagamento de custos 
operacionais e administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados 
no mercado; 

15.3.9. A oscilação de receita decorrente da redução dos resíduos gerados no 
PODER CONCEDENTE. 

15.4. A CONCESSIONÁRIA não terá direito adquirido ao panorama regulamentar 
vigente no momento de assinatura da CONCESSÃO, não podendo invocar 
alteração na regulamentação dos SERVIÇOS para demandar a recomposição da 
equação econômico-financeira que rege esta CONCESSÃO, a não ser que 
comprove que: 

15.4.1. A alteração gerou impacto em sua equação econômico- financeira; 
15.4.2. Não se tratava de alteração esperada ou logicamente decorrente das 

tendências atuais da legislação dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

15.5. A parte que se sentir prejudicada poderá suscitar o reequilíbrio econômico-
financeiro da CONCESSÃO diante da ocorrência dos seguintes fatos: 

15.5.1. Modificação unilateral da CONCESSÃO ou dos requisitos mínimos para a 
prestação dos serviços, imposta pelo PODER CONCEDENTE; 

15.5.2. Alteração na disciplina jurídica dos SERVIÇOS ou na ordem tributária, 
ressalvados os impostos incidentes sobre a pessoa da CONCESSIONÁRIA, 
e não sobre sua atividade, como o imposto sobre a renda ou lucro; 

15.5.3. CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR; 
15.5.4. Ocorrências supervenientes, decorrentes de fato da Administração, que 

resultem, comprovadamente, em alteração extraordinária, para mais ou para 
menos, dos custos da CONCESSIONÁRIA. 

15.6. A solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO pela 
CONCESSIONÁRIA deverá ser efetuada por meio de requerimento fundamentado, 
acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial, bem como da documentação 
pertinente que demonstre cabalmente o impacto da ocorrência na formação dos 
custos ou na estimativa de receitas da CONCESSIONÁRIA. 

15.6.1. Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro sem a 
apresentação do fluxo de caixa impactado pelo evento ensejador da 
recomposição e dos demonstrativos econômicos que os justifiquem. 
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15.6.2. O pleito deverá ainda conter indicação da pretensão à revisão da 
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL, informando os impactos e as 
eventuais alternativas de balanceamento da CONTRAPRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA MENSAL. 

15.6.3. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução 
do pedido correrão por conta da CONCESSIONÁRIA. 

15.7. Na hipótese da cláusula anterior, o mérito do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro deverá ser decidido pelo PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do protocolo do requerimento da CONCESSIONÁRIA. 

15.8. Nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n° 11.079/04, a 
CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE, em 
partes iguais, os ganhos econômicos que obtiver, em decorrência da redução do 
risco de crédito dos financiamentos eventualmente tomados, especialmente em 
virtude da renegociação das condições anteriormente contratadas ou da quitação 
antecipada das obrigações. 

15.8.1. Caso a redução do risco de crédito não advenha da atuação concreta da 
CONCESSIONÁRIA, os ganhos econômicos obtidos serão apropriados 
integralmente pelo PODER CONCEDENTE quando da revisão da 
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL. 

15.9. O procedimento de reequilíbrio da CONCESSÃO iniciado pelo PODER 
CONCEDENTE deverá ser objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA, 
acompanhado de cópia dos laudos e estudos realizados para caracterizar a 
situação ensejadora da revisão. 

15.10. A omissão de qualquer parte em solicitar o reequilíbrio da CONCESSÃO 
importará em renúncia desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contado a 
partir do evento que der causa ao desequilíbrio. 

15.11. O reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, efetuada nos termos 
desta Cláusula, será, relativamente ao fato que lhe deu causa, única, completa e 
final para todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

15.11.1. A decisão do PODER CONCEDENTE sobre o reequilíbrio será sempre 
motivada e terá auto-executoriedade, isto é, obrigará as partes 
independentemente de decisão judicial. 

15.12. O reequilíbrio da CONCESSÃO poderá ser implementado, dentre outros, pelos 
seguintes mecanismos: 

15.12.1. Indenização; 
15.12.2. Alteração do prazo da CONCESSÃO; 
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15.12.3. Revisão do valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL; 
15.12.4. Reprogramação de investimentos; 

15.13. Combinação dos mecanismos anteriores. 
CLÁUSULA 16ª. DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 

16.1. . O valor de cada um dos componentes da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA 
MENSAL será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua data-base, a 
data de entrega da proposta. 

16.2. Os valores contratados terão como data-base econômica e tributária o mês de 
XXXXXX de XXXXX, e serão mantidos durante a execução contratual. 

16.3. Quando da formalização da CONCESSÃO caso se comprove o desequilíbrio do 
valor de cada um dos componentes da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL 
com relação à data-base fixada, estes poderão, por solicitação da 
CONCESSIONÁRIA e a critério do PODER CONCEDENTE, ser objeto de 
atualização, ficando essa data da formalização fixada como nova data-base para 
efeitos de reajuste. 

16.4. O índice de reajuste a ser aplicado corresponderá à seguinte fórmula: 
P = Po [(0,40 x IGPM / IGPMo) + (0,60 x SB / SBo)] 

   Onde: 
   P = preço unitário reajustado; 
   Po = preço inicial, referente à data de apresentação da proposta; 
   IGP-M = IGP-M referente ao mês anterior ao que completar 01 (um) ano 

da apresentação da proposta de preço; 
   IGP-Mo = IGP-M referente ao mês anterior ao da apresentação da 

proposta de preço; 
   SB = Valor do salário base do coletor, do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de XXXXXXXXXXXXXXXXX, referente ao mês anterior ao que completar 01 (um) ano da apresentação da proposta de preço; 
   SBo = Valor do salário base do coletor, do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Empresas de XXXXXXXXXXXXXXXXX, referente ao mês anterior ao da 
apresentação da proposta de preço. 

16.5. O processo de reajuste será automático, de acordo com o § 1° do art. 5° da Lei n° 
XXXX/XXXX. 
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16.6. A CONCESSIONÁRIA reconhece que o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA MENSAL constante desta CONCESSÃO, em conjunto com as 
regras de reajuste e revisão aqui descritas, são suficientes para a adequada 
prestação dos SERVIÇOS, a amortização dos seus investimentos e o retorno 
econômico, na conformidade de sua PROPOSTA. 

 
CLÁUSULA 17ª.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

17.1. Respeitadas as regras e parâmetros constantes desta CONCESSÃO, os usuários 
têm direito, especialmente: 

17.1.1. A uma cidade limpa; 
17.1.2. À fruição permanente dos serviços de limpeza urbana com padrões de 

qualidade, continuidade e regularidade adequados a sua natureza; 
17.1.3. De não serem discriminados quanto às condições de acesso e prestação 

dos serviços de limpeza urbana, respeitada a disciplina geral de prestação 
dos serviços; 

17.1.4. De resposta, em prazo razoável, às suas reclamações dirigidas à 
CONCESSIONÁRIA ou ao PODER CONCEDENTE; 

17.1.5. Ao acesso às políticas públicas de minimização dos resíduos, de coleta 
seletiva e de reaproveitamento econômico dos resíduos sólidos. 

17.2. Respeitadas as regras e parâmetros constantes desta CONCESSÃO, os usuários 
têm especialmente o dever de: 

17.2.1. Acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma da 
lei e da regulamentação; 

17.2.2. Respeitar as condições e horários de prestação dos serviços 
estabelecidos na regulamentação; 

17.2.3. Obedecer às regras relativas à destinação final dos resíduos sólidos, na 
forma da lei e da regulamentação; 

17.2.4. Zelar pela preservação dos bens públicos relativos aos serviços de 
limpeza urbana e aqueles voltados para o público em geral; 

17.2.5. Comunicar às autoridades, irregularidades ocorridas e atos ilícitos da 
CONCESSIONÁRIA; 
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17.3. Contribuir ativamente para a minimização dos resíduos, por meio da 
racionalização dos resíduos gerados, bem como à sua reutilização, reciclagem ou 
recuperação. 

CLÁUSULA 18ª.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  
18.1. Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas em lei e nesta CONCESSÃO, 

incumbe ao PODER CONCEDENTE: 
a) zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS; 
b) fiscalizar, juntamente com a ENTIDADE REGULADORA, a prestação dos 

SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO e aplicar as penalidades legais, 
regulamentares e contratuais, no âmbito de suas atribuições legais e 
contratuais; 

c) manter estrutura funcional e organizacional adequada para a fiscalização dos 
SERVIÇOS; 

d) acompanhar o desenvolvimento das ações da CONCESSIONÁRIA, para que 
sejam garantidas boas condições de saúde à população; 

e) intervir na CONCESSÃO, nos casos e nas condições previstas neste 
instrumento; 

f) extinguir a CONCESSÃO, nos casos e nas condições previstas neste 
instrumento; 

g) cumprir e fazer cumprir as disposições e condições do EDITAL e deste 
instrumento; 

h) receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações dos USUÁRIOS FINAIS, 
que serão cientificados das providências tomadas; 

i) declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover a 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, nas esferas judicial 
e/ou extrajudicial, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações 
temporárias de todos os bens imóveis necessários para assegurar a realização 
e a conservação dos SERVIÇOS, nos prazos definidos no CRONOGRAMA; 

j) estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos 
SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA; 

k) estimular a formação de associações de USUÁRIOS FINAIS para a defesa de 
interesses relativos aos SERVIÇOS; 
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l) fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza 
relacionados à CONCESSÃO, solicitados por escrito pela CONCESSIONÁRIA; 

m) promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e 
conservação do meio ambiente; 

n) assegurar à CONCESSIONÁRIA a plena utilização dos bens afetos à 
CONCESSÃO perante qualquer instância do poder público de quaisquer de 
suas esferas; 

o) pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações previstas na legislação aplicável e 
neste instrumento, quando devidas, decorrentes das hipóteses de extinção da 
CONCESSÃO referidas neste instrumento; 

p) examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pela 
CONCESSIONÁRIA, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação 
dos SERVIÇOS, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na 
legislação em vigor; 

q) realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da 
CONCESSIONÁRIA; 

r) manter em seus arquivos o PROJETO BÁSICO e o PROJETO EXECUTIVO, 
bem como a documentação referente à execução das OBRAS, que lhe serão 
encaminhados pela CONCESSIONÁRIA posteriormente ao recebimento das 
OBRAS; 

s) auxiliar e apoiar, juntamente com a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, a 
CONCESSIONÁRIA no relacionamento com os demais prestadores de serviços 
públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais, e com 
as comunidades de USUÁRIOS FINAIS, buscando facilitar o cumprimento das 
obrigações previstas neste instrumento; 

t) adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com a 
CONCESSIONÁRIA na obtenção de financiamentos para prestação dos 
SERVIÇOS, inclusive anuir no respectivo instrumento de financiamento, se 
assim exigir a instituição financiadora; 

u) emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua 
responsabilidade, nos termos do CRONOGRAMA e da legislação vigente. 

responder por quaisquer questões e passivos relativos a atos ou fatos anteriores 
à assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, ainda que tais questões e 
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passivos sejam verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser 
imputada responsabilidade à CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 19ª. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
19.1. Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas em lei e nesta CONCESSÃO, 

incumbe à CONCESSIONÁRIA: 
a) Prestar os SERVIÇOS adequadamente, na forma prevista no EDITAL neste 

instrumento e nas demais disposições técnicas aplicáveis; 
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições desta CONCESSÃO e demais normas 

aplicáveis; 
c) Manter em dia o inventário e o registro dos bens afetos à CONCESSÃO; 
d) Manter à disposição do PODER CONCEDENTE os documentos, projetos, 

registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras 
relativas à CONCESSÃO; 

e) Permitir aos encarregados pela fiscalização do PODER CONCEDENTE e da 
ENTIDADE REGULADORA o seu livre acesso, em qualquer época, às obras, 
aos equipamentos e às instalações vinculadas à CONCESSÃO; 

f) Zelar pela integridade dos bens afetos à CONCESSÃO, mediante a contratação 
dos respectivos seguros; 

g) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos 
SERVIÇOS; 

h) Obter, junto às autoridades competentes, as LICENÇAS, necessárias à 
execução dos SERVIÇOS no ATERRO SANITÁRIO , sendo responsável pelos 
custos com tal obtenção; 

i) Executar todos os serviços, atividades e obras relativas à CONCESSÃO com 
zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a técnica aplicável a cada 
uma das tarefas desempenhadas, de acordo com as normas, padrões e 
especificações estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE; 

j) Adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, para a garantia do 
patrimônio vinculado à CONCESSÃO; 

k) Auxiliar o PODER CONCEDENTE na preservação do meio ambiente, zelando 
pela proteção dos recursos naturais; 

l) Providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas 
contratadas, encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam 
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registrados perante as repartições competentes, usem visivelmente crachá 
indicativo de suas funções e estejam instruídos a prestar apoio à ação da 
autoridade competente; 

m) Prestar, no prazo determinado e no que lhe for atribuível, as informações que 
lhe forem solicitadas pelo PODER CONCEDENTE; 

n) Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não 
autorizada dos bens integrantes da CONCESSÃO, mantendo o PODER 
CONCEDENTE informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam 
sua adequada utilização; 

o) Manter atualizado e fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, 
e principalmente ao final da CONCESSÃO, todos os documentos, desenhos e 
cadastros das instalações e equipamentos referentes à execução dos 
SERVIÇOS; 

p) Responder, nos termos da lei, pelos danos e/ou prejuízos causados, por si, por 
seus prepostos ou por terceiros por ela contratados, ao PODER 
CONCEDENTE, na execução das atividades da CONCESSÃO; 

q) Manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários 
e comerciais resultantes desta CONCESSÃO; 

r) Contratar e manter vigentes a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO e 
os seguros; 

s) Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra- se 
integrado às atividades da CONCESSÃO, que sejam observadas 
rigorosamente as regras do EDITAL, desta CONCESSÃO e demais 
disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, informando, ainda, 
aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o PODER 
CONCEDENTE; 

t) Suspender a execução dos SERVIÇOS, na hipótese de o atraso no pagamento 
dos SERVIÇOS realizados superar o prazo de 90 (noventa) dias. 

u) Sem prejuízo da remuneração pelos serviços prestados a CONCEDENTE, 
auferir receitas acessórias, referentes a serviços prestados a outras pessoas 
físicas ou jurídicas, desde que formalmente autorizada pelo PODER 
CONCEDENTE. 
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v) Empenhar-se para evitar transtornos à população em geral, na execução dos 
SERVIÇOS, criando condições para a pronta abertura, total ou parcial, do 
trânsito aos veículos e pedestres nas áreas atingidas, de forma que os locais 
abertos ao trânsito de veículos e pedestres estejam em perfeitas e adequadas 
condições de uso, respeitadas as posturas e normas do PODER 
CONCEDENTE. 

19.2. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção das autorizações, licenças, 
alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos pelos órgãos competentes, 
relativos à instalação, operação, manutenção e encerramento do ATERRO 
SANITÁRIO, bem como relativos às demais atividades executadas em tal aterro; 

CLÁUSULA 20ª. DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS 
20.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos nesta CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a 
implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da 
CONCESSÃO. 

20.2. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos assumidos nesta CONCESSÃO, 
a CONCESSIONÁRIA poderá subcontratar terceiros para a execução de parcela 
dos SERVIÇOS. 

20.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a somente contratar com entidades que 
detenham capacidade técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros 
que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o PODER CONCEDENTE. 

20.4. Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no 
que se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo nenhuma relação jurídica entre estes terceiros e o PODER 
CONCEDENTE. 

20.5. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das 
normas aplicáveis à CONCESSÃO. 

20.6. Ainda que o PODER CONCEDENTE tenha tido conhecimento dos termos de 
qualquer contrato assinado pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, por força do 
estabelecido no EDITAL ou nesta CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA não 
poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar 
do PODER CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de suas 
obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios. 

CLÁUSULA 21ª.  DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA CONCESSÃO PELO PODER 
CONCEDENTE 
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21.1. . Para garantia de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL 
devida à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE constituirá garantia 
correspondente a 12 (doze) vezes o valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 
MENSAL por meio de contratação de seguro-garantia com as companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público, ou por outros 
mecanismos admitidos em lei. 

21.2. O PODER CONCEDENTE poderá utilizar mais de uma das modalidades de 
garantia especificadas na Lei n° 11.079/2004. 

21.3. A GARANTIA DE PAGAMENTO deverá ser mantida pelo PODER CONCEDENTE 
até a extinção da CONCESSÃO e o respectivo pagamento de todas as 
indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, em decorrência da referida extinção. 

CLÁUSULA 22ª.  DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA CONCESSÃO PELA 
CONCESSIONÁRIA 

22.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas na CONCESSÃO, a 
CONCESSIONÁRIA prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO no 
valor de R$.XXXXXXXXXXX, montante correspondente a 3% (três por cento) do 
valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ANUAL e será reajustada 
anualmente, na mesma proporção do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO 
PÚBLICA ANUAL, e poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades 
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

22.1.1. Caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
22.1.2. Fiança bancária; ou 
22.1.3. Seguro-garantia. 

22.2. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima 
de 1 (um) ano a contar da data da assinatura da CONCESSÃO, sendo de inteira 
responsabilidade da Concessionária mantê-las em plena vigência e de forma 
ininterrupta durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, devendo 
para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias. 

22.3. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE os 
documentos comprobatórios de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos 
seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma do 
item 22.1. 

22.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO será reduzida proporcionalmente, 
de forma que se mantenha, até a extinção da CONCESSÃO, o montante correspondente a 
1% (um por cento) do saldo remanescente do valor da CONCESSÃO. 
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22.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO deverá ser mantida pela 
CONCESSIONÁRIA até a data de extinção da CONCESSÃO, por meio de renovações 
periódicas. 
22.3. Se houver prorrogação no prazo de vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
fica obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, 
nos termos e condições originalmente aprovados pelo PODER CONCEDENTE. 
22.4. O PODER CONCEDENTE recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 
sempre que a CONCESSIONÁRIA não proceder, nos prazos definidos nesta CONCESSÃO, 
ao pagamento das multas que, porventura, forem aplicadas de forma definitiva, em âmbito 
administrativo, atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e/ou ao pagamento 
dos prêmios dos seguros previstos neste instrumento, ou sempre que seja necessário, nos 
termos referidos nesta CONCESSÃO. 
22.5. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição de seu montante integral, 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de utilização. 
22.6. O recurso à GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO será efetuado por meio de 
comunicação escrita dirigida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, respeitados 
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
22.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO não poderá conter qualquer tipo de 
ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar 
dúvidas quanto à sua firmeza. 
22.8. Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO correrão por conta da CONCESSIONÁRIA. 
22.10. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE. 
22.11. A CONCESSINÁRIA deverá reajustar o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO estabelecido no item 22.1. nas mesmas datas e nos mesmos índices de 
reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO. 

22.12. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, prestada pela CONCESSIONÁRIA, 
somente será liberada ou restituída, após 05 (cinco) dias contados da data de extinção da 
CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 23ª. SEGUROS 
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23.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a contratar, às suas expensas, até a assunção 
dos SERVIÇOS, junto à seguradora de sua livre escolha, seguro contra todos os 
riscos inerentes à execução dos SERVIÇOS, em condições aceitáveis pelo 
PODER CONCEDENTE, o qual deverá ser mantido durante todo o prazo da 
CONCESSÃO. 

23.2. Além dos seguros obrigatórios por lei, a CONCESSIONÁRIA obriga- se a contratar 
os seguintes seguros de danos materiais: 
a) Seguro para danos patrimoniais, cobrindo a perda, destruição ou dano em todos 

os bens que integram a CONCESSÃO. Os valores cobertos pelos seguros de 
danos materiais deverão ser idênticos aos custos de reposição/reprodução de 
bens novos, abrangendo todos os bens patrimoniais; 

b) Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e o PODER 
CONCEDENTE pelos montantes que possam vir a ser responsabilizados a 
título de perdas e danos, indenizações, custas processuais, honorários 
advocatícios e outros encargos, em relação à morte ou lesão de pessoas e 
danos a bens resultantes do desenvolvimento das atividades previstas na 
CONCESSÃO. 

c) Seguro para riscos de engenharia, cobrindo avarias, perdas e danos materiais 
decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, causados aos objetos 
segurados, devendo ser contratado pelo prazo de execução das OBRAS. 

23.3. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como co-segurado nas apólices 
dos seguros referidos nesta Cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão, 
modificação ou substituição ser previamente aprovado pelo PODER 
CONCEDENTE. 

23.4. Ocorrendo a hipótese de sinistros referentes às OBRAS não cobertos pelos 
seguros contratados, a CONCESSIONÁRIA responderá isoladamente pelos danos 
e prejuízos que, eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE em 
decorrência da execução das OBRAS, correndo às suas expensas, 
exclusivamente, as indenizações resultantes de tais danos e prejuízos. 

23.5. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar 
ou manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula, deverá o PODER 
CONCEDENTE, mediante prévia ciência à CONCESSIONÁRIA, proceder à 
contratação e ao pagamento direto dos prêmios das referidas apólices, correndo 
os respectivos custos por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA, que 
permanecerá responsável pelos eventuais danos ou ônus decorrentes da falta de 
cumprimento das obrigações. 
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23.6. O não reembolso em caráter imediato, pela CONCESSIONÁRIA, das despesas 
realizadas pelo PODER CONCEDENTE na forma prevista no item anterior, 
autoriza o PODER CONCEDENTE a se utilizar da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO, até o limite de tais despesas. 

23.7. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 
(quinze) dias da data de assunção dos SERVIÇOS, as apólices dos seguros 
contratados, com a finalidade de verificar suas condições. 

23.8. O PODER CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro apresentadas 
pela CONCESSIONÁRIA, em até 10 (dez) dias contados de sua apresentação, 
devendo manifestar sua decisão fundamentada e por escrito, determinando que a 
CONCESSIONÁRIA proceda às correções e adaptações que se façam 
necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias. 

23.9. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste na forma e no prazo indicados 
no item 26.8, as apólices de seguro apresentadas pela CONCESSIONÁRIA serão 
consideradas como aceitas pelo PODER CONCEDENTE. 

23.10. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, até o 10º 
(décimo) dia útil de cada exercício social, que as apólices de seguro previstas 
nesta CONCESSÃO estarão válidas até o último dia do exercício social em curso. 

23.11. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE cópia 
autenticada dos comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros 
contratados, no prazo de máximo de 10 (dez) dias após seu respectivo 
pagamento. 

23.12. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar na(s) apólice(s) de seguro(s) 
contratada(s), cláusula especial que obrigue a seguradora a prestar informações 
ao PODER CONCEDENTE, referentes à redução de importâncias seguradas ou a 
fatos que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s). 

23.13. O descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, de qualquer das disposições 
contidas nesta Cláusula poderá ensejar, a critério do PODER CONCEDENTE, a 
declaração de caducidade da CONCESSÃO, após o devido procedimento previsto 
na Cláusula 33, sem prejuízo da penalidade cabível. 

 
CLÁUSULA 24ª.  DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 

24.1. O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA poderá ser transferido somente 
mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE, mediante o cumprimento, 
pelo pretendente, das exigências de habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico- financeira e regularidade fiscal necessárias à assunção 
dos SERVIÇOS, declarando que cumprirá todas as cláusulas da CONCESSÃO. 
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24.2. Entende-se por controle efetivo da CONCESSIONÁRIA a titularidade da maioria 
do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, 
ou o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades 
disciplinadas em eventual acordo de acionistas da CONCESSIONÁRIA ou 
documento com igual finalidade, nos termos do disposto no artigo 116 da Lei 
Federal no 6.404/76. 

24.3. A transferência do controle poderá ser feita aos financiadores da 
CONCESSIONÁRIA, após anuência do PODER CONCEDENTE, devendo ser 
observado o disposto no artigo 5º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04, e na 
Cláusula 46 do presente CONTRATO. 

24.4. Na hipótese de descumprimento do disposto nesta Cláusula, o CONTRATO 
poderá ser extinto antecipadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas no CLÁUSULA 29ª deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 25ª. DA TRANSFERÊNCIA, CESSÃO, ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

25.1. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 
similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de 
terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes da CONCESSÃO. 

25.2. Nos termos do disposto no artigo 28 e no artigo 28-A da Lei Federal nº. 8.987/95, a 
CONCESSIONÁRIA poderá: 
a) nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da 

CONCESSÃO, até o limite que não comprometa a operacionalização e 
continuidade da prestação dos SERVIÇOS; 

b) nos contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 
relacionados a CONCESSÃO, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, 
parcela de seus créditos operacionais futuros, observados requisitos previstos 
no artigo 28-A da Lei Federal nº 8.987/95. 

 
CLÁUSULA 26ª.  DA FISCALIZAÇÃO 

26.1. A fiscalização da CONCESSÃO será exercida pelo PODER CONCEDENTE, sem 
prejuízo das atribuições legais e contratuais da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, com 
o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA. 

26.2. Para exercício da fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro 
atualizado, conferindo livre acesso, por parte do PODER CONCEDENTE, a todos 
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os dados, livros, registros e documentos relacionados à CONCESSÃO, prestando, 
a respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE, em prazo a ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES. 

26.3. As atividades de fiscalização mencionadas no item 26.2. poderão ser 
acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes 
especialmente indicados para esta finalidade. 

26.4. O PODER CONCEDENTE poderá realizar, na presença dos representantes da 
CONCESSIONÁRIA, ou requerer que esta realize, às suas custas, ensaios ou 
testes que possibilitem a verificação das condições e qualidade de SERVIÇOS 
executados, mediante programa específico a ser estabelecido de comum acordo 
entre as PARTES. 

26.5. O representante do PODER CONCEDENTE responsável pela fiscalização 
anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
CONCESSÃO, determinando à CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou 
defeitos verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos 
previstos nesta CONCESSÃO. 

26.6. A fiscalização da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir 
ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA. 

26.7. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução dos SERVIÇOS 
e o CRONOGRAMA da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA deverá 
informar o PODER CONCEDENTE a respeito, de forma detalhada, identificando 
as providências que estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos. 

26.8. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante do 
PODER CONCEDENTE na fiscalização da CONCESSÃO devem ser 
encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
cabíveis. 

26.9. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização do PODER 
CONCEDENTE deverão ser aplicadas e vincularão a CONCESSIONÁRIA, após a 
instauração de procedimento administrativo específico, com garantia do 
contraditório e ampla defesa, nos termos da CLÁUSULA 33ª desta CONCESSÃO, 
sem prejuízo do recurso ao processo de solução de divergências previsto na 
Cláusula 46 desta CONCESSÃO. 

26.10. A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os SERVIÇOS pertinentes à 
CONCESSÃO em que a fiscalização verifique de forma justificada, vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos 
que razoavelmente forem fixados pelo PODER CONCEDENTE. 
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26.11. Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a decisão do representante do 
PODER CONCEDENTE quanto à qualidade dos SERVIÇOS e/ou quanto aos 
prazos fixados para as correções, deverá comunicar a discordância ao PODER 
CONCEDENTE através de documento formal consubstanciado, em até 15 (quinze) 
dias, contados da data do recebimento da comunicação do PODER 
CONCEDENTE. 

26.12. O PODER CONCEDENTE deverá manifestar-se sobre a discordância da 
CONCESSIONÁRIA mencionada no item 26.11. em até 15 (quinze) dias, contados 
da data do recebimento do documento formal enviado pela CONCESSIONÁRIA, 
sendo certo que, caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo 
referido neste item, sua inércia será tida como aceitação da discordância 
apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

26.13. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE não aceitar as explicações 
apresentadas, no prazo fixado no item 26.12 acima, este poderá determinar a 
demolição, a reconstrução ou a adequação dos SERVIÇOS defeituosos, cabendo 
à CONCESSIONÁRIA realizá-los às suas expensas ou apresentar recurso à 
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias da determinação do 
PODER CONCEDENTE. 

26.13.1. A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO manifestar-se-á a respeito do recurso 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

26.14. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da determinação final 
emitida pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, no 
exercício da fiscalização, poderá o PODER CONCEDENTE, mediante prévia 
ciência da CONCESSINÁRIA, proceder diretamente ou por intermédio de terceiro 
à correção da situação, correndo os respectivos custos, por conta exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA. 

26.15. Para fins de pagamento dos custos incorridos pelo PODER CONCEDENTE no 
atendimento ao disposto no item 26.14. poderá ser utilizada a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 27ª. DO INADIMPLEMENTO DO PODER CONCEDENTE 
27.1. São hipóteses de inadimplemento desta CONCESSÃO, por parte do PODER 

CONCEDENTE: 
a) Não entregar os bens afetos à CONCESSÃO inteiramente e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, nos prazos necessários ao 
cumprimento do CRONOGRAMA pela CONCESSIONÁRIA; 

b) O não pagamento pelo SERVIÇOS realizados nos prazos indicados nesta 
CONCESSÃO; 
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c) Deixar de tomar qualquer providência prevista nesta CONCESSÃO, que 
interfira na prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA; 

d) Agir ou se omitir de forma a não manter o equilíbrio econômico- financeiro da 
CONCESSÃO; 

e) Não declarar utilidade pública, não promover a desapropriação, não instituir 
servidões administrativas, não propor limitações administrativas ou não 
permitir à CONCESSIONÁRIA ocupar provisoriamente bens imóveis 
necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à 
CONCESSÃO, nos prazos e condições previstos neste CONCESSÃO e 
anexos; 

f) Não emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de 
sua responsabilidade. 

27.2. No caso de não pagamento dos SERVIÇOS realizados a que se refere o item 
27.1, alínea “b”, serão aplicadas as sanções previstas no CLÁUSULA 17ª. 

27.3. Nos casos de inadimplemento previstos no item 27.1, alíneas “a” e “c” a “f”, a 
CONCESSIONÁRIA não será responsabilizada pelo atraso ou pelas incorreções 
na prestação dos SERVIÇOS e terá direito à readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro da CONCESSÃO, por meio da prorrogação do prazo de 
vigência da CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 28ª.  DO INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA 
28.1. Será caracterizado como inadimplemento da CONCESSIONÁRIA o 

descumprimento de qualquer dispositivo constante da CONCESSÃO e de seus 
Anexos. 

28.2. A caracterização e as conseqüências do inadimplemento da CONCESSIONÁRIA 
encontram - se definidas no CLÁUSULA 29ª abaixo. 

CLÁUSULA 29ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
29.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, de qualquer cláusula ou 

condição desta CONCESSÃO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo 
do disposto nas demais cláusulas da CONCESSÃO, ensejará a aplicação das 
seguintes penalidades, isoladas e/ou progressivas, nos termos da legislação 
aplicável: 
a) advertência; 
b) multa; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; e 

e) caducidade da CONCESSÃO. 
29.2. Para os fins de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, inclusive para 

o cálculo da multa prevista no item 29.1, “b”, serão consideradas as seguintes 
circunstâncias: 
a) a natureza e a gravidade da infração; 
b) os danos resultantes da infração para os SERVIÇOS e para os seus usuários; 
c) a vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 
d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 
e) o histórico de infrações da CONCESSIONÁRIA; 
f) a reincidência da CONCESSIONÁRIA no cometimento da mesma infração; 
g) a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade. 

29.3. As penalidades de advertência e multa, respeitados os limites previstos nesta 
Cláusula, serão aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, segundo a gravidade da 
infração. 

29.3.1. Para infrações de pequena gravidade e sem reincidência, a penalidade 
imposta pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA poderá se limitar 
à advertência. 

29.4. A aplicação de penalidade imporá à CONCESSIONÁRIA o dever de cumprir, no 
prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente. 

29.5. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros para tais sanções 
estabelecidos na regulamentação, a CONCESSIONÁRIA se sujeitará às seguintes 
sanções pecuniárias: 
a) por violação das disposições do presente contrato, que importe em não 

atendimento das metas previstas no Edital, multa de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

b) por ato ou omissão que importe em violação aos direitos dos usuários finais ou 
que lhe acarrete prejuízo, multa R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 
(dez mil reais); 
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c) por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou 
ao erário público, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais); 

d) por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou dificuldade ao exercício da 
atividade fiscal do município prevista no contrato, multa de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

e) por ato, omissão ou negligência que acarrete dano ou ponha em risco bens e 
equipamentos vinculados à concessão administrativa, multa de R$ 1.000,00 
(um mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

a. por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, 
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

f) por descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato, exceto as 
indicadas nos incisos anteriores, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 

29.6. As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a 
que tiver direito a CONCESSIONÁRIA, sendo que, no caso de impossibilidade de 
tal desconto, poderá ser executada, pelo PODER CONCEDENTE, a GARANTIA 
DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO. 

29.7. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 1 % (um por 
cento) do faturamento do mês anterior, correspondente à prestação dos 
SERVIÇOS. 

29.8. Caso as infrações cometidas por negligência da CONCESSIONÁRIA importem na 
reincidente aplicação de penalidades superiores ao limite previsto no item 29.7 
acima, o PODER CONCEDENTE poderá declarar sua caducidade, na forma da lei 
e desta CONCESSÃO. 

29.9. O processo de aplicação de penalidades, inclusive moratória, tem início com a 
lavratura do auto de infração pela equipe de fiscalização do PODER 
CONCEDENTE, que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da 
respectiva penalidade. 

29.10. O auto de infração deverá indicar objetivamente a falta cometida e a norma 
violada, e será lavrado em 2 (duas) vias, através de notificação entregue à 
CONCESSIONÁRIA sob protocolo. 

29.11. A prática de duas ou mais infrações pela CONCESSIONÁRIA poderá ser 
apurada em um mesmo auto de infração. 
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29.12. Com base no auto de infração, a CONCESSIONÁRIA sofrerá a penalidade 
atribuída em consonância com a natureza da infração e com esta Cláusula. 

29.13. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da 
penalidade, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar sua defesa que deverá, 
necessariamente, ser apreciada pela equipe de fiscalização do PODER 
CONCEDENTE, sendo vedada qualquer anotação nos registros da 
CONCESSIONÁRIA, enquanto não houver a decisão final sobre a procedência da 
autuação. 

29.14. A equipe de fiscalização do PODER CONCEDENTE decidirá e notificará a 
CONCESSIONÁRIA da decisão em até 15 (quinze) dias contados do recebimento 
da defesa, devendo a decisão ser motivada e fundamentada, apontando-se os 
elementos atacados ou não na defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

29.15. Da decisão proferida, cabe à CONCESSIONÁRIA recurso ao Prefeito do PODER 
CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da 
notificação referida no item 29.14. 

29.16. Mantido o auto de infração em última instância administrativa, a 
CONCESSIONÁRIA será notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta 
em observância ao seguinte: 
a) no caso de advertência, será anotada nos registros da CONCESSIONÁRIA junto 

o PODER CONCEDENTE; 
b) em caso de multa pecuniária, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação da 
decisão final. 

29.16.1. O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta 
Cláusula, no prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, caracterizará falta 
grave e poderá ensejar a intervenção na CONCESSIONÁRIA, ou até mesmo 
a caducidade, nos termos da CONCESSÃO, além de implicar a incidência de 
correção monetária, e juros de 1 % (um por cento) ao mês sobre o valor da 
multa, por dia de atraso, até o limite máximo admitido em lei. 

29.17. A aplicação das penalidades previstas nesta CONCESSÃO e a sua execução 
não prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela 
legislação aplicável. 

CLÁUSULA 30ª. DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 
30.1. No caso de inexecução total ou parcial desta Concessão, decorrente diretamente 

de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da Administração ou de 
interferências imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento desta 
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CONCESSÃO, devidamente justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, 
ficará a CONCESSIONÁRIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no 
cumprimento dos prazos do CRONOGRAMA e das demais obrigações 
decorrentes desta CONCESSÃO, sem prejuízo da readequação do equilíbrio 
econômico- financeiro da CONCESSÃO. 

30.2. Para fins do disposto no item 30.1, considera-se: 
a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 

cria óbice intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução desta 
CONCESSÃO, consubstanciado em ato superveniente impeditivo de 
cumprimento das obrigações assumidas; 

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 
inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA no 
cumprimento desta CONCESSÃO; 

c) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, 
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução desta 
CONCESSÃO. 

d) ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública 
que, incidindo direta e especificamente sobre esta CONCESSÃO, retarda, 
agrava ou impede a sua execução pela CONCESSIONÁRIA, ensejando, 
ainda, as indenizações correspondentes; 

e) interferências imprevistas: são ocorrências materiais não previstas pelas 
PARTES quando da celebração desta CONCESSÃO, mas que surgem no 
decorrer de sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando 
ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos 
trabalhos, consubstanciada pela descoberta superveniente de obstáculos 
materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execução da 
CONCESSÃO, mesmo que sua existência seja anterior à data de assinatura 
da CONCESSÃO, mas só revelada posteriormente. 

30.3. Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do SERVIÇO a sua interrupção 
pela CONCESSIONÁRIA em situação de emergência que atinja a segurança de 
pessoas e bens, nas seguintes hipóteses: 
a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de 

qualquer natureza nas OBRAS; 
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b) caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, houver comprometimento da segurança 
de instalações ou de pessoas. 

30.4. A ocorrência de qualquer dos eventos previstos nesta Cláusula deverá ser 
imediatamente comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 
informando as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os 
impactos deles decorrentes, sendo que, no caso de interrupção motivada por 
razões de ordem técnica, deverá ser o PODER CONCEDENTE previamente 
comunicado. 

30.5. Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as 
providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVIÇOS ao 
prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização do PODER CONCEDENTE e 
da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO. 

30.6. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o PODER 
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da 
recomposição do equilíbrio econômico - financeiro da CONCESSÃO, bem como 
da revisão do CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou, ainda, da extinção 
da CONCESSÃO, caso a impossibilidade de cumprimento deste CONCESSÃO se 
torne definitiva ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se 
excessivamente onerosa para o PODER CONCEDENTE. 

30.7. No caso de extinção da CONCESSÃO em virtude da ocorrência dos eventos 
mencionados nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do cálculo da 
indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, em até 
30 (trinta) dias contados a partir da extinção. 

30.7.1. Se as PARTES não chegarem a um acordo no prazo referido acima, para 
fins de cálculo da indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á o disposto na que trata da encampação. 

30.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 31ª. INTERVENÇÃO 
31.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o 

PODER CONCEDENTE poderá, excepcionalmente, intervir na CONCESSÃO, com 
o fim de assegurar a continuidade e adequação da prestação dos SERVIÇOS, 
bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes. 

31.2. A intervenção dar-se-á mediante Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a 
justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da intervenção e os 
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objetivos e limites da medida, devendo ser observada a legislação aplicável no que 
tange ao procedimento a ser seguido para se formalizar a intervenção. 

31.3. Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

31.4. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 
regulamentares, o PODER CONCEDENTE declarará sua nulidade, devendo os 
SERVIÇOS ser imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do 
seu direito a indenização. 

31.5. O procedimento administrativo a que se refere esta Cláusula deverá ser concluído 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos 
da intervenção, sem prejuízo do prosseguimento do processo administrativo. 

31.6. Cessada a intervenção, se o PODER CONCEDENTE não decidir pela extinção da 
CONCESSÃO, a administração dos SERVIÇOS será devolvida à 
CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que 
responderá por todos os atos praticados durante a sua gestão. 

CLÁUSULA 32ª. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
32.1. . A Concessão da Administrativa extinguir-se-á por: 

a) Advento do termo contratual; 
b) Encampação; c) caducidade; d) rescisão; 
c) Anulação; 
d) Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

32.2. Extinta a CONCESSÃO, em qualquer hipótese prevista no item 32.1, opera-se, de 
pleno direito, a reversão, ao PODER CONCEDENTE, dos bens afetos aos 
SERVIÇOS, bem como as prerrogativas conferidas à CONCESSIONÁRIA, 
pagando-se à CONCESIONÁRIA a respectiva indenização, de acordo com a 
hipótese de extinção, nos termos desta CONCESSÃO. 

32.3. Os bens afetos à CONCESSÃO serão revertidos ao PODER CONCEDENTE livres 
e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e 
trabalhistas. 

32.4. Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos 
SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE. 

32.5. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a 
seu exclusivo critério, assumir a CONCESSÃO celebrados pela 
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CONCESSIONÁRIA, desde que necessários à continuidade dos SERVIÇOS, 
incluindo-se dentre estes os contratos de financiamento porventura existentes para 
execução de determinadas obras ou serviços previamente aprovados e que não 
comporte período de amortização superior ao prazo restante ao término da 
CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 33ª. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
33.1.1. O advento do termo final da CONCESSÃO opera de pleno direito, a 

extinção da CONCESSÃO. 
33.1.2. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, no caso de extinção prevista nesta Cláusula, englobará 
os investimentos realizados com base nos elementos da PROPOSTA 
COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo o plano de investimentos 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não tenham sido 
depreciados e amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo 
PODER CONCEDENTE, corrigidos nos mesmos termos do reajuste da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do 
pagamento da indenização. 

33.1.3. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data da 
assunção dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE. 

33.1.3.1. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula 
ensejará, ao PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa 
correspondente a 2 % (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de 
juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, devendo o saldo 
devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido 
monetariamente, “pro rata die”, desde a data do vencimento até a data 
do efetivo pagamento do valor. 

33.2. Caso o atraso referido no item acima ultrapasse o período de 60 (sessenta) dias, a 
CONCESSIONÁRIA poderá executar a GARANTIA DE PAGAMENTO.  

CLÁUSULA 34ª. ENCAMPAÇÃO 
34.1. A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, 

durante a vigência da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, precedida 
de lei autorizativa específica e precedida de pagamento da indenização prevista no 
item 34.2 abaixo. 

34.2. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no 
caso de extinção prevista nesta Cláusula, deverá ser paga previamente à reversão 
dos bens, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n° 8.987/95, e deverá englobar: 
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(i) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, segundo os elementos constantes 
da PROPOSTA COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de investimentos 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, 
até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da realização dos investimentos até a data de 
pagamento da indenização; 
(ii) os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da incorrência nos custos até a data de pagamento da 
indenização; 
(iii) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a celebração, manutenção e com a 
conseqüente rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente 
nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a 
data da incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização; 
(iv) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada 
em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item abaixo. 

34.3. A empresa independente de consultoria especializada em avaliação de empresas 
e investimentos será paga pela CONCESSIONÁRIA e escolhida pelo PODER 
CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação por uma 
PARTE à outra, a partir de uma lista tríplice apresentada pela CONCESSIONÁRIA 

34.3.1. No caso de inércia do PODER CONCEDENTE na escolha da empresa de 
consultoria no prazo indicado acima, caberá à CONCESSIONÁRIA realizar tal 
escolha. 

34.4. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data de reversão dos 
bens e respectiva assunção dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE. 

34.5. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao 
PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2 % (dois por 
cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao 
mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido 
monetariamente, “pro rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo 
pagamento do valor.CADUCIDADE 

CLÁUSULA 35ª. DA CADUCIDADE 
35.1. A inexecução total ou parcial da CONCESSÃO acarretará, a critério do PODER 

CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO 
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independentemente da aplicação das sanções contratuais, respeitadas as 
disposições desta CONCESSÃO, especialmente desta Cláusula. 

35.2. A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, 
poderá ser declarada quando ocorrer: 
a) a prestação dos SERVIÇOS de forma inadequada ou deficiente, tendo por base 

a CONCESSÃO e seus Anexos; 
b) o descumprimento de cláusulas contratuais, disposições legais ou 

regulamentares concernentes à CONCESSÃO; 
c) a paralisação dos SERVIÇOS ou concorrência para tanto, ressalvadas as 

hipóteses referidas nas CLÁUSULA 27ª, CLÁUSULA 30ª e CLÁUSULA 41ª; 
d) a perda, pela CONCESSIONÁRIA, das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais, para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS; 
e) o não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
f) o não atendimento à intimação do PODER CONCEDENTE, no sentido de 

regularizar a prestação dos SERVIÇOS; 
g) a não contratação ou renovação dos seguros ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DA CONCESSÃO a que está obrigada, na forma desta CONCESSÃO; 
h) a condenação, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, 

inclusive contribuições sociais; 
i) alteração ou desvio de objeto da CONCESSIONÁRIA; 
j) transferência ou oneração de direitos e obrigações atinentes à CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, de outra forma que não a prevista nesta CONCESSÃO; 
k) solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pela 

CONCESSIONÁRIA; 
l) não cumprimento das metas e objetivos da CONCESSÃO, ressalvadas as 

hipóteses previstas na CONCESSÃO; 
m) oposição ao exercício da fiscalização pelo PODER CONCEDENTE. 

35.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO será medida excepcional e deverá 
ser precedida da verificação da efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA em 
processo administrativo, em que seja assegurado o direito de ampla defesa e 
contraditório, nos termos da CLÁUSULA 29ª. 

35.4. É vedada a instauração de processo administrativo de inadimplência, pelo PODER 
CONCEDENTE, antes de a CONCESSIONÁRIA ser previamente comunicada a 
respeito das infrações contratuais praticadas, devendo lhe ser concedido prazo 



 

46 
 

razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as 
condições previstas nesta CONCESSÃO. 

35.5. Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal. 

35.6. No caso de extinção da CONCESSÃO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA fará 
jus ao recebimento da devida indenização, em que serão considerados os 
investimentos realizados pela CONCESIONÁRIA, de acordo com a PROPOSTA 
COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de investimentos elaborado 
pela CONCESSIONÁRIA que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados 
até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, corrigidos 
monetariamente, nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO desde a data do investimento até a data do pagamento 
integral da indenização. 

35.7. Da indenização prevista no item 35.6, será descontado o montante das multas 
contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA, no que 
eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO. 

35.8. A indenização a que se refere o item 35.6., será paga em parcelas mensais e 
consecutivas, correspondentes ao número de meses faltantes para a expiração do 
prazo previsto de vigência da CONCESSÃO desde o 1º (primeiro) mês seguinte à 
assunção dos SERVIÇOS, corrigidas monetariamente, nos termos previstos no 
item 35.6. acima. 

35.9. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, poderá a indenização de que trata 
esta Cláusula ser paga em uma única vez. 

35.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a 
CONCESSIONÁRIA: 

I. A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONCESSÃO pelo PODER 
CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela 
CONCESSIONÁRIA; 

II. Retenção de eventuais créditos decorrentes desta CONCESSÃO, até o limite dos 
prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 

Declarada a caducidade, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, 
ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 36ª. RESCISÃO 
36.1. A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir a CONCESSÃO no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante 
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ação judicial especialmente intentada para este fim. Nesta hipótese, os 
SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou suspensos, até a decisão judicial 
haver transitado em julgado, salvo nos casos previstos na CONCESSÃO e na 
legislação vigente. 

36.2. Na hipótese de rescisão da CONCESSÃO por inadimplemento contratual nos 
termos desta Cláusula, a indenização a ser paga pelo PODER CONCEDENTE 
deverá englobar: 

(i) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, segundo os elementos constantes 
da PROPOSTA COMERCIAL, PROPOSTA TÉCNICA e segundo plano de investimentos 
apresentado pela CONCESSIONÁRIA, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, 
até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da realização dos investimentos até a data de 
pagamento da indenização; 
(ii) os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da incorrência nos custos até a data de pagamento da 
indenização; 
(iii) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a celebração, manutenção e com a 
conseqüente rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente 
nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a 
data da incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização; 
(iv) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada 
em avaliação de empresas e investimentos, escolhida de acordo com o item XXXX. 

. 
CLÁUSULA 37ª. DA ANULAÇÃO 

37.1. Em caso de anulação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por eventuais 
ilegalidades verificadas na CONCESSÃO, será devida indenização pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, da seguinte forma: 
a) No caso de anulação causada pela CONCESSIONÁRIA, para o cálculo, a forma 

de pagamento e o prazo de pagamento da indenização devida pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 
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37.2. No caso de a anulação decorrer de situação não imputável à CONCESSIONÁRIA, 
para o cálculo, a forma de pagamento e o prazo de pagamento da indenização 
devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 38ª. FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
38.1. A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua 

falência decretada ou no caso de sua extinção. 
38.2. No caso previsto nesta Cláusula, a indenização devida pelo PODER 

CONCEDENTE será calculada tomando como base os investimentos realizados 
pela CONCESSIONÁRIA, segundo a PROPOSTA COMERCIAL, PROPOSTA 
TÉCNICA, os termos da CONCESSÃO e o plano de investimentos elaborado pela 
CONCESSIONÁRIA que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a 
data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente 
corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores 
da contraprestação, desde a data do investimento até a data do pagamento 
integral da indenização. 

38.3. A indenização a que se refere o item acima será paga à massa falida, 
mensalmente, em parcelas mensais e consecutivas, correspondentes ao número 
de meses faltantes para a expiração do prazo previsto de vigência da 
CONCESSÃO, desde o 1° (primeiro) mês seguinte à assunção dos SERVIÇOS 
pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidas, nos termos do disposto no 
item 38.2. acima, desde a realização do investimento até a quitação integral do 
valor devido à CONCESSIONÁRIA. 

38.3.1. O atraso no pagamento da indenização prevista no item 38.2. ensejará ao 
PODER CONCEDENTE multa correspondente a 2 % (dois por cento) do 
valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, 
devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido 
monetariamente, “pro rata die”, desde a data do vencimento até a data do 
efetivo pagamento do valor. 

38.3.2. Caso o atraso referido no item anterior ultrapasse o período de 60 
(sessenta) dias, a CONCESSIONÁRIA poderá executar a GARANTIA DE 
PAGAMENTO, nos termos previstos na Cláusula 21. 

38.4. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata 
esta Cláusula ser paga em uma única vez. 

38.5. Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser 
procedida à partilha do respectivo patrimônio social sem que o PODER 
CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram 
os bens afetos à CONCESSÃO que serão revertidos livres de ônus; ou sem que 
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se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título 
de indenização ou a qualquer outro título. 

CLÁUSULA 39ª. REVERSÃO DOS BENS E INDENIZAÇÕES CABÍVEIS 
39.1. Na extinção da CONCESSÃO, todos os bens a ela afetos, recebidos, construídos 

e/ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA e integrados diretamente à 
CONCESSÃO revertem ao PODER CONCEDENTE, nas condições estabelecidas 
nesta CONCESSÃO. 

39.2. Para os fins previstos no item anterior, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a entregar 
os bens, nele referidos, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus 
ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas, devendo estar em condições normais 
de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste 
resultante do seu uso. 

39.3. A aquisição de bens considerados reversíveis, nos termos do item 40.1, que não 
constarem originalmente na relação de bens que integram a CONCESSÃO, 
dependerá de prévia avaliação e autorização do PODER CONCEDENTE, 
atribuindo-se seu valor para efeito de contabilização pela CONCESSIONÁRIA. 

39.4. Na extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE promoverá, em até 05 
(cinco) dias contados da extinção, vistoria prévia dos bens a ela afetos, para os 
efeitos previstos nesta CONCESSÃO, e lavrará um “Termo de Reversão dos 
Bens”, com indicação detalhada do seu estado de conservação. 

39.4.1. Na hipótese de omissão do PODER CONCEDENTE em relação à 
realização da vistoria e/ou à emissão do “Termo de Reversão dos Bens”, ter-
se-á como recebidos todos os bens pelo PODER CONCEDENTE no dia 
seguinte ao término do prazo referido no item acima. 

39.5. Caso os bens afetos à CONCESSÃO, quando de sua devolução ao PODER 
CONCEDENTE, não se encontrem em condições adequadas, observado o 
disposto nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER 
CONCEDENTE no montante a ser calculado pelo PODER CONCEDENTE, 
mediante instauração de processo administrativo, em que será garantido à 
CONCESSIONÁRIA o contraditório e ampla defesa. 

39.6. O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DA CONCESSÃO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na 
vistoria, que os bens afetos à CONCESSÃO encontram-se deteriorados em seu 
uso e em sua conservação. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DA 
CONCESSÃO seja insuficiente para atender o cumprimento da obrigação prevista 
no item anterior, o PODER CONCEDENTE poderá descontar seus créditos do 
valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, por força da extinção da 
CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA 40ª. DO ATO CONSTITUTIVO E DO OBJETO SOCIAL DA 
CONCESSIONÁRIA 

40.1. . A CONCESSIONÁRIA é sociedade de propósito específico – SPE constituída 
com a finalidade específica e exclusiva de execução do objeto desta 
CONCESSÃO e tem sede no município de Ji-Paraná. 

40.1.1. É expressamente proibida a prática, pela CONCESSIONÁRIA, de 
quaisquer atos estranhos ao seu objeto social. 

40.2. O instrumento de constituição da Sociedade de Propósito Específico – SPE, 
devidamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE e integra a presente 
CONCESSÃO para todos os fins de Direito, sendo vedada sua alteração em 
desconformidade às disposições da presente CONCESSÃO e seus Anexos. 

40.3. O objeto social da CONCESSIONÁRIA não poderá ser alterado, devendo manter-
se restrito, ao longo da vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e eventuais 
prorrogações, à prestação dos serviços objeto desta CONCESSÃO. 

40.4. A CONCESSIONÁRIA poderá ter sua forma societária transformada de sociedade 
limitada para sociedade anônima, ou vice-versa, bem como alterar sua forma 
societária de sociedade anônima de capital fechado para aberto ou vice-versa, 
desde que observadas as disposições legais pertinentes e desde que tais 
operações não contrariem o disposto nesta CONCESSÃO. 

40.5. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões de governança corporativa 
estabelecidos por entidades de renome nacional ou internacional e adotar 
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, na forma da lei, dos 
regulamentos aplicáveis e das melhores técnicas contábeis. 

CLÁUSULA 41ª. DO CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 
41.1. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá corresponder, a no mínimo R$ 

XXX.XXX,00 (XXXXXXXXXXXX milhões de reais). 
41.2. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá estar integralmente subscrito na 

data de constituição da sociedade de propósito específico. 
41.3. Na data da assinatura da presente CONCESSÃO, a parcela integralizada em 

dinheiro do capital da sociedade de proprósito específico corresponderá, no 
mínimo a 1% (um por cento) do capital subscrito. 

41.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE informado 
quando solicitado sobre a manutenção do capital social mínimo nos parâmetros 
estabelecidos nesta CONCESSÃO, autorizando desde já o PODER 
CONCEDENTE a realizar auditorias e diligências para a comprovação da 
observância desta exigência. 



 

51 
 

 
CLÁUSULA 42ª. DOS FINANCIADORES 

42.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de financiamento com 
terceiro para a execução do objeto da CONCESSÃO, poderá oferecer-Ihe em 
garantia, mediante anuência do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 28, da 
Lei Federal n° 8.987/95, com a redação dada pelo art. 120 da Lei nº 11.196/05, os 
recebíveis devidos pelo PODER CONCEDENTE, na forma deste EDITAL. 

42.2. Os contratos de financiamento que estabeleçam condições desta natureza 
deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE e deverão indicar os dados 
de contato dos financiadores, com o intuito de que estes sejam comunicados da 
eventual instauração de processo administrativo pelo PODER CONCEDENTE 
para investigação de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA. 

42.3. As ações representativas do controle da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas 
em garantia de financiamentos, ou como contra- garantia de operações, 
vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes desta CONCESSÃO, 
desde que não implique alteração do controle societário da CONCESSIONÁRIA. 

42.4. Respeitadas as condições previstas nesta CONCESSÃO, o PODER 
CONCEDENTE poderá autorizar a assunção do controle da CONCESSIONÁRIA 
por seus financiadores, nos casos em que seja necessário promover a 
reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da 
prestação dos SERVIÇOS. 

42.5. Na hipótese prevista no item 42.3, o PODER CONCEDENTE exigirá dos 
financiadores o cumprimento das exigências de regularidade fiscal e jurídica 
necessárias à assunção dos SERVIÇOS. A assunção do controle da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos desta cláusula, não alterará as obrigações da 
CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE. 

42.6. Nos contratos de financiamento, a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em 
garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO , até o limite que não 
comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, 
nos termos do artigo 28 da Lei Federal nº 8.987/95. 

42.7. Para garantir os contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 
relacionados à CONCESSÃO a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, 
em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observado o 
disposto no artigo 28-A da Lei Federal nº 8.987/95. 

42.8. É admitida, ainda, a emissão de empenho em nome dos financiadores dos 
SERVIÇOS em relação às obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE, em 
especial, a obrigação de pagamento dos SERVIÇOS executados pelo PODER 
CONCEDENTE. 
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42.9. Os financiadores da CONCESSÃO terão legitimidade para receber indenizações 
por extinção da CONCESSÃO, bem como para receber pagamentos efetuados 
pelo PODER CONCEDENTE. 

42.10. Para fins de efetivação do disposto nos itens 42.6 e 42.7. acima, a 
CONCESSIONÁRIA enviará comunicação prévia, por escrito, ao PODER 
CONCEDENTE, informando os valores envolvidos e os dados a respeito do 
financiador. 
 

CLÁUSULA 43ª. PROTEÇÃO AMBIENTAL 
43.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa 

às normas de proteção do meio-ambiente. 
43.2. A CONCESSIONÁRIA deverá se submeter às medidas adotadas pelas 

autoridades com poder de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das 
respectivas competências. 

43.3. A CONCESSIONÁRIA estará isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental: 
a) originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à assunção dos SERVIÇOS, 

independentemente de o passivo ambiental ser verificado anteriormente ou 
após a assunção dos SERVIÇOS; 

b) ainda que posterior à assunção dos SERVIÇOS, seja originado de atos ou fatos 
ocorridos em decorrência do cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das 
determinações do PODER CONCEDENTE; ou 

c) ainda que posterior à assunção dos SERVIÇOS, decorra de determinação de 
autoridade ambiental para adaptação à legislação editada posteriormente à 
apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e PROPOSTA TÉCNICA, em 
prazos ou condições diferentes dos prazos e metas fixados para esta 
CONCESSÃO. 

43.4. Independentemente do momento em que ocorrer e em que se verificar, o PODER 
CONCEDENTE será responsável pelo passivo ambiental relacionado ao sistema 
de gestão dos resíduos sólidos a serem entregues pelo PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, nos termos desta CONCESSÃO. 

43.5. Na hipótese de determinação da autoridade ambiental para adaptação à legislação 
editada posteriormente à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e 
PROPOSTA TÉCNICA, em prazos ou condições diferentes dos prazos e metas 
fixados para esta CONCESSÃO, o instrumento será revisto, com vistas à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 
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43.6. Alternativamente à recomposição mencionada no item 43.5., no caso de a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se revelar excessivamente 
onerosa para o PODER CONCEDENTE, este e a CONCESSIONÁRIA acordarão 
acerca da extinção da CONCESSÃO, nos termos do Erro! Fonte de referência 
não encontrada.. 

43.7. O disposto no item 42.6. não se aplicará nas hipóteses em que houver 
concorrência de culpa da CONCESSIONÁRIA E em sanar eventuais danos 
ambientais aparentes ou, ainda que ocultos, quando a CONCESSIONÁRIA tenha 
sido devidamente cientificada a respeito. 

CLÁUSULA 44ª. DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
44.1. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 

contemplados nesta CONCESSÃO ou de sua execução, mesmo após a adoção 
dos procedimentos previstos nesta CONCESSÃO, qualquer das PARTES poderá 
dar início ao processo de arbitragem, conforme o procedimento adiante 
especificado: 
a. a PARTE interessada notificará a outra, por escrito, de sua decisão de submeter 

a divergência à arbitragem, nomeando, desde logo, no mesmo documento, o 
seu árbitro (primeiro árbitro); 

b. dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
dessa comunicação, a PARTE notificada nomear o respectivo árbitro (segundo 
árbitro), também por escrito; 

c. os árbitros nomeados pelas PARTES deverão acordar, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da nomeação do segundo árbitro, acerca da nomeação 
do terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral; 

d. caso a PARTE notificada deixe de nomear o segundo árbitro ou caso os árbitros 
nomeados pelas PARTES não acordem acerca da nomeação do terceiro 
árbitro, nos prazos acima definidos, qualquer das PARTES poderá solicitar à 
ENTIDADE REGULADORA que nomeie o segundo árbitro ou o terceiro, ou 
ambos, sendo que tal nomeação deverá ser feita em até (trinta) dias contados 
da solicitação da PARTE; 

e. uma vez constituído o Tribunal Arbitral, este deve dirimir a controvérsia, sendo 
certo que a decisão arbitral deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados da data da constituição do Tribunal Arbitral; 

f. a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as PARTES; 



 

54 
 

g. as PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do 
Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente seus próprios 
custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses 
perante o Tribunal Arbitral. 

44.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do 
pontual e tempestivo cumprimento das disposições da CONCESSÃO, nem permite 
qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO, 
que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão 
da questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em 
causa. 

44.3. O procedimento arbitral terá lugar no município de Ji-Paraná. 
44.4. Excetuado o disposto no item abaixo, as PARTES, expressamente, declaram que 

os direitos decorrentes desta CONCESSÃO são patrimoniais disponíveis, e 
obrigam - se, expressamente, a vincular-se ao procedimento arbitral, renunciando, 
expressamente ao direito de alegar perante qualquer juízo ou instância a 
impossibilidade de participar em procedimento arbitral ou de cumprir sentença 
arbitral. 

44.5. Fica certo que as controvérsias referentes à interpretação, alteração, aplicação e 
cumprimento do PROJETO BÁSICO, da PROPOSTA TÉCNICA e do PROJETO 
EXECUTIVO serão dirimidas pelo Poder Judiciário, por se referirem a direitos 
indisponíveis. 

44.6. As conseqüências de natureza econômica advindas das controvérsias referidas 
neste item 42.6. poderão ser tratadas no âmbito do procedimento arbitral, por se 
referirem a direitos patrimoniais disponíveis. 

44.7. A presente Cláusula é autônoma a CONCESSÃO, de modo que a eventual 
nulidade de qualquer de suas cláusulas ou de sua totalidade, não implicará de 
forma alguma a nulidade desta Cláusula. 

 
CLÁUSULA 45ª. COMUNICAÇÕES 

45.1. As comunicações serão efetuadas entre o PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA por escrito e remetidas sob protocolo. 

45.2. Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 
Cláusula, os seguintes endereços: 

CONCEDENTE: ..................................; 
CONCESSIONÁRIA:........................................; 
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45.3. Qualquer das partes acima poderá modificar o endereço, mediante simples 
comunicação por escrito à outra. 

45.4. O PODER CONCEDENTE dará ciência de suas decisões mediante notificação à 
CONCESSIONÁRIA e a terceiros, além de publicar suas decisões e despachos na 
imprensa oficial e no sítio que mantiver na internet. 

CLÁUSULA 46ª. CONTAGEM DOS PRAZOS 
46.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início 

e se incluirá o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

46.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal 
na Administração Pública Municipal. 

46.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos fixados ficarão suspensos 
exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento 
extraordinário, recomeçando a contagem tão logo cessem seus efeitos. 

CLÁUSULA 47ª. DO EXERCÍCIO DE DIREITOS  
47.1. A inexigência de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais 

partes envolvidas, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada 
mera liberalidade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao 
seu exercício posterior, nem constituirá novação contratual. 

CLÁUSULA 48ª. INVALIDADE PARCIAL 
48.1. Se qualquer disposição ou cláusula desta CONCESSÃO for declarada ilegal ou 

inválida por um juízo de jurisdição competente, esta CONCESSÃO deverá 
continuar em pleno vigor e efeito, sem a citada disposição. 

48.2. No caso de a declaração de que trata o item 48.1 anterior alterar substancialmente 
os benefícios econômicos desta CONCESSÃO para qualquer das PARTES, o 
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA deverão negociar, de boa fé, um 
ajuste eqüitativo para tal disposição, de forma a se manter o equilíbrio econômico-
financeiro da CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 49ª. DA ENTIDADE REGULADORA 
49.1. A ENTIDADE REGULADORA assina a presente CONCESSÃO na qualidade de 

interveniente-anuente, assumindo os direitos e obrigações a ela atribuídas por este 
instrumento. 

CLÁUSULA 50ª. PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO 
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50.1. Dentro de 30 (trinta) dias que se seguirem à assinatura do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do CONTRATO na 
imprensa oficial, que será registrado e arquivado no PODER CONCEDENTE e na 
CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 51ª. ANEXOS 
51.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais, 

independentemente de transcrição, os seguintes Anexos: 
Anexo II - Elementos do Projeto Básico – Termo de Referência – Especificações Técnicas. 
Anexo II-A – Relação dos Estabelecimentos Públicos, Geradores de 
Resíduos de Serviços de Saúde. 
Anexo II-B – Relação de Equipamentos Aplicados na Concessão. Anexo II-C - 
Relação de Bairros Atendidos pela Coleta Seletiva. Anexo II-D – Mapa Perimetral da 
Varrição Manual de Vias. 
Anexo II-E - Relação de Feiras Livres . 
Anexo II-F - Plantas relativas ao Aterro Sanitário. 
Anexo III - Diretrizes ambientais. 
Anexo IV - Termo de referência da proposta técnica. Anexo V - Termo de referência da proposta comercial. 
Anexo V-A – Investimentos na Concessão. 
Anexo VI - Modelo de carta de indicação da modalidade de garantia de execução do contrato. 

Anexo VII – Regulamento Interno. 
CLÁUSULA 52ª. FORO 

52.1. Fica eleito o Foro do Município de Ji-Paraná para dirimir controvérsias decorrentes 
da aplicação das Cláusulas deste instrumento, por mais especial ou privilegiado 
que seja outro. 

Assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para 
que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si, herdeiros e sucessores. 
 
Ji-Paraná, ___de _______ de ______. 



 

57 
 

CONCEDENTE                                         CONCESSIONÁRIA 
 
     PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________                             ________________________ 
RG nº                                                                        RG nº 
CPF nº                                                                      CPF nº 
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MINUTA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº  

 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL..............., faz saber que realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, 

cujo critério de julgamento será o da melhor proposta em razão da combinação da melhor 

técnica com o menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública, para 

contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, para a 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Município 

de. 

 

O presente Edital será regido pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei 

Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995; Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007; Lei Municipal nº 2.010/2014. e Decretos Municipais 133/2014 e 

134/2014, bem como os demais atos normativos editados pela Administração Pública.  

 

O critério de julgamento adotado na presente licitação tem fundamento no art. 12, II, b, da Lei 

Federal nº 11.079/04. 

 

O recebimento de todos os envelopes contendo os Documentos de Habilitação, Proposta 

Técnica e Proposta Comercial dar-se-á no.................................., situado na 

......................................SP, até as 09:00 horas do dia..........................., sendo que sua abertura 

dar-se-á às 09:30 horas no endereço supra.  

 

Custo do Edital (disponível somente em CD): R$ ............  

 

No momento em que a empresa adquirir o Edital, deverá preencher uma ficha com seus dados 

de contato, os quais serão utilizados para o envio de informações referentes à Licitação, 

conforme previsto neste Edital.  

 

É de única e inteira responsabilidade das empresas participantes o correto e preciso 

fornecimento e atualização de seu endereço, telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail) e 

demais códigos de acesso dos meios de comunicação à distância a serem utilizados pela 

Administração Pública para contato, sendo que essa última não poderá ser responsabilizada 

por falta de comunicação decorrente de fornecimento de dados imprecisos ou falta de sua 

atualização. 
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DEFINIÇÕES 

 

Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, terão o significado a 

seguir transcrito, no singular ou no plural, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente 

diverso: 

 

ÁREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICÍPIO, que será atendido pela SPE, por meio da 

prestação dos SERVIÇOS. 

 

ATERRO ATUAL: é o aterro atualmente existente no MUNICÍPIO.. 

 

AUTORIZAÇÕES: são todas as autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a 

serem emitidos pelos órgãos competentes, necessários à execução dos SERVIÇOS, com 

exceção das LICENÇAS AMBIENTAIS, que deverão ser obtidas pela SPE. 

 

COMISSÃO: é a Comissão Especial de Julgamento de Licitações, responsável pela promoção 

e execução da LICITAÇÃO, incluindo análise e julgamento da DOCUMENTAÇÃO.  

 

CONSELHO GESTOR DA PPP: é o Conselho responsável pela regulação e fiscalização dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no MUNICÍPIO, nos termos da Lei 

Municipal nº .................... e suas alterações posteriores, que será interveniente-anuente no 

CONTRATO.  

 

CONTRATO: é o ajuste entre o MUNICÍPIO, representado pelo Prefeito Municipal, e a SPE, 

que terá como objeto a prestação dos SERVIÇOS e regulará os direitos e obrigações das 

partes contratantes, constante do Anexo I do presente EDITAL. 

 

CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal que a SPE fará jus em decorrência da 

prestação dos SERVIÇOS, que deverá ser paga pelo MUNICÍPIO, sendo calculada conforme 

valores constantes da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA. 

 

DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue pelas LICITANTES, nos termos deste 

EDITAL, abrangendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL.  

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos relativos à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das LICITANTES, 

de acordo com este EDITAL. 

 

EDITAL: é o presente instrumento convocatório que regulamenta os termos e condições da 

LICITAÇÃO. 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada e mantida pela SPE 
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ou seus controladores, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações contratuais, 

nos termos deste EDITAL e do CONTRATO. 

 

GARANTIA DE PAGAMENTO: é a garantia oferecida pelo MUNICÍPIO, para garantir o 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, bem como das multas e das indenizações que vierem a 

ser devidas à SPE pelo MUNICÍPIO, nos termos do CONTRATO. 

 

GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES, no procedimento 

licitatório, de forma a garantir a manutenção da PROPOSTA COMERCIAL por elas 

apresentadas. 

 

LICENÇAS AMBIENTAIS: são todas as licenças e autorizações de natureza ambiental, 

necessárias para a prestação dos SERVIÇOS, que serão obtidas pela SPE, com base nas 

Diretrizes Ambientais constantes do Anexo III do EDITAL. 

 

LICITAÇÃO: é o procedimento administrativo, objeto deste EDITAL e seus Anexos, por meio do 

qual será selecionada a proposta mais vantajosa para o MUNICÍPIO, com vistas à celebração 

do CONTRATO. 

 

LICITANTES: são as empresas que, potencial ou efetivamente, vierem a participar da presente 

LICITAÇÃO. 

 

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa que vencer a presente LICITAÇÃO e que deverá 

constituir a SPE, para a celebração do CONTRATO com o MUNICÍPIO. 

 

MUNICÍPIO: é o Município de Cabreúva - Estado de São Paulo. 

 

PLANOS: são cada um dos planos de trabalho a serem apresentados pela SPE ao 

MUNICÍPIO, na forma prevista no Anexo II do EDITAL, para aprovação do MUNICÍPIO, que 

serão utilizados como base para a prestação dos SERVIÇOS. 

 

PPP ADMINISTRATIVA: é a modalidade de parceria público-privada para prestação dos 

SERVIÇOS de que o MUNICÍPIO será usuário indireto, outorgada nos termos da Lei Federal nº 

11.079/04, Lei Federal nº 11.445/07 e Lei Municipal nº 2.010/2014 e suas alterações 

posteriores.  

 

PROJETOS EXECUTIVOS: são os projetos a serem elaborados pela SPE e aprovados pelo 

MUNICÍPIO, nos termos do CONTRATO e com base no Anexo II ao EDITAL, compostos dos 

elementos necessários e suficientes para a execução completa dos SERVIÇOS que envolvem 

obras, que fazem parte do objeto do CONTRATO.  

 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo (i) o Plano de Negócios 

(ii) a oferta da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE por força do 
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CONTRATO, (iii) os valores que a compõem, (iv) o valor total projetado do CONTRATO, bem 

como (v) os demais valores exigidos nos termos do Anexo V deste EDITAL. 

 

PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta exigida das LICITANTES, que demonstrará a metodologia 

a ser empregada na execução dos SERVIÇOS, devendo abordar as questões referidas neste 

EDITAL, especialmente, as do Anexo IV deste EDITAL.  

 

SERVIÇOS: é o conjunto dos serviços, obras e demais atividades relativas aos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que deverão ser executados pela SPE na ÁREA 

DA PPP, estando todos descritos neste EDITAL e seus Anexos. 

 

SPE: é a sociedade de propósito específico a ser constituída pela LICITANTE VENCEDORA, 

nos prazos e nas condições definidas neste EDITAL, que será a responsável pela execução 

dos SERVIÇOS. 

 

USUÁRIOS: são os munícipes de Cabreúva, que serão direta e efetivamente beneficiados 

pelos SERVIÇOS. 

 

DATAS: 

 

 Visita Técnica: agendar com a Secretaria Municipal de ....................até o dia ............... 

 Recebimento da GARANTIA DE PROPOSTA: até às 16:00 hs do dia ............................. 

 Recebimento dos Envelopes: até às 09:00 horas do dia ........................ 

 Sessão de Abertura dos Envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: às 

09:30 horas do dia................................., em ato público. 

 

 

RELAÇÃO DE ANEXOS: 

 

Integram de maneira indissociável este EDITAL, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes anexos: 

 

Anexo I – Minuta do CONTRATO; 

 

Anexo II A – Elementos do Projeto Básico 

 

Anexo II.B (Cronograma Físico); 

 

Anexo II.C (Relação dos Pontos Geradores de RSS); 

 

Anexo II.D (Mapa Operação) 

 



 

 

 5 

Anexo II.E (Relação de Feiras Livres); 

 

Anexo II.F (Mapa da Cidade); 

 

Anexo III – Diretrizes Ambientais; 

 

Anexo IV -– Termo de Referência da PROPOSTA TÉCNICA; 

 

Anexo V – Termo de Referência da PROPOSTA COMERCIAL; 

 

Anexo V.A – Estudo de Viabilidade Econômica da Concessão; 

 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Conformidade; 

 

Anexo VII – Modelo de Carta de Credenciamento para Visita Técnica; 

 

Anexo VIII – Relação de Bens afetos à Concessão Administrativa; 

 

Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação. 

 

VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

 

O valor estimado da contratação decorrente da presente LICITAÇÃO é de                               

R$ ........................................... 

Os recursos destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução desta LICITAÇÃO 
estão previstos no Orçamento da Secretaria Municipal de ......................e correrão à conta das 
Dotações Orçamentárias: nºs .................................................. 

 
As despesas com a execução do CONTRATO correrão por conta dos recursos advindos de 

dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário for, que deverão ser 

consignadas no orçamento anual vigente.. 

 

O MUNICÍPIO se compromete a consignar nos orçamentos anuais, durante o prazo da PPP, 

dotações suficientes para cumprir as obrigações pecuniárias assumidas junto à SPE por força 

deste EDITAL e do respectivo CONTRATO. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. A presente LICITAÇÃO tem por objeto selecionar empresa, sob regime de Concessão 

ADMINISTRATIVA, para prestação dos SERVIÇOS, nas condições previstas no Anexo II deste 

EDITAL, que compreendem as seguintes atividades: 
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I. Coleta Regular Manual e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD); 

II. Serviços de Limpeza Pública: Varrição Manual de Vias e Logradouros públicos; 

Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres; 

III. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 

IV. Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e Destinação Final (Cooperativas); 

V. Operação e Manutenção de Ecopontos, incluindo Transporte e Destinação de 

Resíduos provenientes de Ecopontos; 

VI. Equipe para realização de Educação Ambiental; 

VII. Tratamento dos Resíduos Sólidos:  

a. Construção de uma Unidade de Triagem dos Resíduos Sólidos; 

b. Construção de uma Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos; 

c. Unidade de Tratamento de RSS; 

d. Construção de uma Unidade de Beneficiamento da Construção Civil. 

VIII. Destinação Final dos Resíduos Sólidos: Recuperação do Aterro Sanitário Municipal de 

Cabreúva. 

 

1.2. Os SERVIÇOS deverão ser prestados em estrita observância às normas federais, 

estaduais e municipais, disposições deste EDITAL e seus anexos, notadamente os elementos 

do Projeto Básico, do CONTRATO, bem como dos regulamentos editados pela Administração. 

 

1.3. A DOCUMENTAÇÃO apresentada pelas LICITANTES deverá contemplar todo o objeto 

desta LICITAÇÃO, não sendo admitidas propostas parciais. 

 

1.4. A Concessão ADMINISTRATIVA pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, assim 

considerados aqueles que satisfizerem as condições de regularidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia, eqüidade e continuidade, nos termos do CONTRATO. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas brasileiras que atenderem plenamente às 

condições deste EDITAL e seus Anexos. 

  

2.2. Não poderão participar desta LICITAÇÃO as empresas: 
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2.2.1. Que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária do direito de participar em 

licitação ou de impedimento de contratar com a Administração Pública; 

 

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública em quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

 

2.2.3. Sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, falência ou, ainda, que 

estejam em processo de liquidação ou dissolução; 

 

2.2.4. Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos sejam integrantes do quadro 

funcional de servidores públicos do MUNICÍPIO; 

 

2.2.5. De propósito específico ou com prazo determinado de duração; 

 

2.2.6. Reunidas em consórcio; 

 

2.2.7. Que estejam enquadradas nos demais casos especificados na legislação pertinente. 

 

2.3. As LICITANTES deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste EDITAL, 

das condições gerais e particulares desta LICITAÇÃO, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação das PROPOSTAS e do 

integral cumprimento do CONTRATO, não sendo aceitas reivindicações posteriores. 

 

3. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A VISITA TÉCNICA 

 

3.1. As LICITANTES deverão visitar o ATUAL ATERRO e o terreno onde será implantado o 

NOVO ATERRO, bem como as demais instalações existentes na ÁREA DA PPP, que estejam 

relacionadas aos SERVIÇOS. 

 

3.2. Para fins de organização, as visitas técnicas deverão ser agendadas previamente pelas 

LICITANTES, por meio de telefone: 

 

a) Telefone: ............................ com......... 

 

3.3. Após o encerramento da visita técnica, será emitido pela Secretaria Municipal de 

............................. o Atestado de Vistoria para cada LICITANTE, que deverá ser entregue à 

LICITANTE e por ela incluído no Envelope nº 01, referente aos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.  

 

3.4. A visita técnica não exime as LICITANTES de realizar, por conta própria, as análises e 

verificações necessárias à elaboração da DOCUMENTAÇÃO.  
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4. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1. A data, o horário limite e o local da entrega da DOCUMENTAÇÃO estão discriminados no 

preâmbulo deste EDITAL. 

 

4.2. A DOCUMENTAÇÃO a ser apresentada pelas LICITANTES deverá estar dentro de 

envelopes fechados e distintos, devendo ser dividida em DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(Envelope nº 01), PROPOSTA TÉCNICA (Envelope nº 02) e PROPOSTA COMERCIAL 

(Envelope nº 03). 

 

4.2.1. Os envelopes a serem entregues pelas LICITANTES deverão estar totalmente fechados 

e lacrados, sendo que na parte externa de cada um deles deverá constar de forma clara e 

legível: 

 

a) os dizeres “MUNICÍPIO DE CABREÚVA – Concorrência nº ....... 

 

b) Razão Social da LICITANTE; e 

 

c) o número (1, 2 ou 3) e conteúdo de cada envelope (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL). 

 

4.2.2. A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada, conforme segue: 

 

a) As folhas deverão estar numeradas em ordem crescente, da primeira à última, e deverão 

estar presas umas às outras, vistadas em todas as folhas e assinadas na última página, pelo 

representante legal da LICITANTE; 

 

b) Todos os documentos apresentados na presente LICITAÇÃO deverão ser entregues em 

língua portuguesa, datilografados ou impressos de forma legível; 

 

c) No caso de documento originalmente em língua estrangeira, à exceção de catálogos, esse 

deverá ser acompanhado de tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado, e 

estar consularizado no Consulado Brasileiro no País de origem; 

 

d) A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada sem emendas, ressalvas, borrões, entrelinhas 

ou rasuras; 

 

e) Deve ser apresentada única e exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida neste EDITAL, 

em 01 via impressa, excetuados os casos em que também for exigida a apresentação em 

CD, evitando-se duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não solicitados; 

 

f) É vedada a inclusão posterior à entrega da DOCUMENTAÇÃO de documento ou informação 
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que deveria dela constar originariamente. 

 

4.2.3. Os elementos constantes da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser apresentados conforme 

previsto no Anexo IV deste EDITAL. 

 

4.2.4. A documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 

conformidade com o Anexo V deste EDITAL. 

 

4.3. Não serão levados em consideração os envelopes que vierem a ser apresentados após os 

prazos indicados no preâmbulo, bem como aqueles entregues em tempo, mas em local 

diferente do determinado, e que não tenham chegado à COMISSÃO até o final do prazo de 

recebimento estabelecido. 

 

4.4. A DOCUMENTAÇÃO que não atender aos requisitos estipulados no EDITAL acarretará a 

inabilitação ou desclassificação da LICITANTE, conforme o caso. 

 

4.5. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da 

presente LICITAÇÃO, incluindo os gastos relativos à preparação da DOCUMENTAÇÃO, 

correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o 

MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do 

resultado da LICITAÇÃO. 

 

4.6. O MUNICÍPIO, a seu exclusivo critério, poderá solicitar das LICITANTES, a qualquer 

momento, esclarecimentos sobre a DOCUMENTAÇÃO apresentada. 

 

4.7. A participação da LICITANTE, através da apresentação dos envelopes, gera a presunção 

de que: 

 

4.7.1. A LICITANTE recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, das 

condições gerais e particulares da LICITAÇÃO disponibilizados pelo MUNICÍPIO, e possui 

informações suficientes para apresentação de suas PROPOSTAS, bem como para o integral 

cumprimento do CONTRATO; 

 

4.7.2. A entrega dos envelopes implica a total sujeição da LICITANTE, aos termos deste 

EDITAL e seus Anexos, importando em plena concordância com os mesmos; 

 

4.7.3. Suas PROPOSTAS englobam todos os materiais, mão-de-obra, serviços, taxas, 

impostos, seguros, encargos trabalhistas e sociais, bem como toda e qualquer despesa 

necessária a execução do CONTRATO, nos termos apresentados nesta LICITAÇÃO; 

 

4.7.4. A LICITANTE assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e 

equipamentos adquiridos e utilizados na execução do CONTRATO, tanto no que se refere ao 

pagamento, quanto à qualidade e produtividade dos mesmos. 
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4.8. Em separado dos envelopes, a pessoa indicada pela LICITANTE apresentará seu 

documento de identidade para fins de credenciamento, observado o seguinte: 

 

4.8.1. No caso de sócio ou diretor de empresa, deverá ser apresentada cópia autenticada do 

contrato/estatuto social com todas as alterações ou a última, desde que consolidada, 

devidamente arquivado no órgão competente, onde conste o nome do representante legal com 

poderes para representar a empresa. No caso de sociedade por ações, deverá ser comprovada 

esta condição com o documento comprobatório de eleição dos seus administradores; 

 

4.8.2. Em se tratando de procurador por instrumento público, basta a apresentação do traslado 

ou cópia autenticada; 

 

4.8.3. Em se tratando de procurador por instrumento particular, nesse documento deverão 

constar no mínimo os poderes necessários para sua intervenção no decorrer do procedimento 

licitatório, devendo, ainda, estar com firma reconhecida, bem como acompanhado de 

documentação que possibilite a verificação de que o Outorgante tem poderes para delegar; 

 

4.8.4. Em quaisquer dos casos o representante deverá identificar-se perante a COMISSÃO, 

sendo que a inobservância dos termos deste item não impedirá a participação da empresa na 

LICITAÇÃO, mas inviabilizará a sua condição de manifestação no decorrer da sessão. 

 

4.9. Nenhuma pessoa física, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma pessoa jurídica, sendo possível, entretanto, fazer-se acompanhar uma pessoa que lhe dê 

assessoramento técnico a qual não poderá, contudo, manifestar-se no decorrer da sessão. 

 

4.10. Uma vez apresentado um dos documentos previstos no item 4.8 acima, a pessoa 

indicada será credenciada pela COMISSÃO para intervir na LICITAÇÃO em nome da 

LICITANTE. 

 

4.10.1. Será indeferido o credenciamento do representante, sempre que não forem 

apresentados os documentos necessários à sua correta identificação, ou quando for verificado 

que o representante não possui poderes suficientes para praticar atos no decorrer da sessão. 

 

5. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou servidor da Administração 

Municipal, ou ainda publicado em órgão da imprensa oficial.  

 

5.1.1. Em todas as hipóteses, não serão aceitos protocolos ou documentos com data de 

validade vencida; 
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5.1.2. Para a presente LICITAÇÃO será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, contados a partir da respectiva emissão, as certidões que não apresentarem prazo de 

validade, exceto se anexada legislação específica com validade diversa, para o respectivo 

documento; 

 

5.1.3. Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas por 

sites oficiais e que o documento contenha a indicação do site em que poderá ser verificada a 

autenticidade da informação pela COMISSÃO. 

 

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA - a documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de: 

 

5.2.1. Registro comercial da LICITANTE, no caso de empresa individual; 

 

5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou o respectivo instrumento de 

consolidação estatutária ou contratual em vigor com as alterações posteriores, se houver, 

devidamente registrados no caso de sociedades comerciais, e, quando sociedades por ações, 

referidos documentos deverão estar acompanhados das atas de eleição de seus 

administradores; 

 

5.2.3. Prova de inscrição de ato constitutivo da LICITANTE e todas suas alterações 

subseqüentes em vigor, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. No caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA- A regularidade fiscal será comprovada com 

os seguintes documentos: 

 

5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

 

5.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do CONTRATO; 

 

5.3.3. Certidões negativas de débitos para com as Fazendas: 1) Federal (certidão conjunta de 

débitos relativos a tributos federais e divida ativa da União); 2) Estadual (certidão negativa de 

débitos de tributos estaduais), se a LICITANTE inscrita estiver ali; se a LICITANTE não estiver 

inscrita, demonstrar a comprovação dessa situação; e 3) Municipal, da sede da LICITANTE 

(certidões negativas de tributos mobiliários). Serão aceitas certidões positivas, com efeito de 

negativas; 

 

5.3.4. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – 

CND); 
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5.3.5. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal). 

 

5.3.6 Prova de inexistência de débitos devidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (ou certidão positiva com 
efeitos de negativa), conforme previsão constante da Lei Federal nº 12.440/11. 
 

 

5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - A qualificação econômico-financeira será 

comprovada com os seguintes documentos: 

 

5.4.1. Certidão negativa de falência, concordata e/ou recuperação judicial, expedida pelo(s) 

distribuidor(es) judicial(is) da comarca da sede da LICITANTE; 

 

5.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

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

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

DOCUMENTAÇÃO.  

 

5.4.2.1. No caso de sociedade anônima, a comprovação dar-se-á através de cópia de 

publicação do balanço em jornal de grande circulação ou competente diário oficial e ata da 

assembleia geral ordinária que o aprovou, bem como prova de seu devido arquivamento no 

registro do comércio do Estado da sede da LICITANTE, sendo dispensada  a apresentação dos 

termos de abertura e encerramento dos livros fiscais; 

 

5.4.2.2. Não sendo a LICITANTE obrigada a publicar o seu balanço, deverá apresentar 

fotocópia autenticada da página do Livro Diário, onde foi transcrito o referido balanço e a 

demonstração do resultado do exercício. Esses documentos deverão conter a assinatura de 

pelo menos um dos sócios–gerentes/diretores, e do contabilista responsável, com os 

respectivos termos de abertura e de encerramento, devidamente registrados no registro de 

comércio do Estado da sede da LICITANTE ou no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos.  

 

5.4.3. Comprovação da garantia de proposta comercial, no valor correspondente a R$ 

.......................(............), corresponde a 1% (um por cento) sobre o valor dos investimentos 

previstos, somado ao valor total previsto do primeiro ano de faturamento, que poderá ser 

prestada em uma das seguintes modalidades: 

 

a) caução em dinheiro; 

 

b) títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
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pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

c) fiança bancária, com cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a 

que se refere o artigo 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a 

LICITANTE VENCEDORA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838 do 

Código Civil; 

 

d) seguro-garantia. 

 

5.4.3.1. A garantia da proposta deverá ser válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data 

de apresentação das PROPOSTAS, sendo que qualquer PROPOSTA não caucionada em 

conformidade com o disposto neste item acarretará a imediata inabilitação da LICITANTE;  

 

5.4.3.2. Havendo prorrogação do prazo de validade das PROPOSTAS, aceita pelas 

LICITANTES, essas se obrigam a providenciar a renovação da garantia de proposta que 

atenda ao novo prazo estipulado ou, alternativamente, a sua substituição por uma das outras 

modalidades de garantia previstas neste item. As LICITANTES que não prorrogarem o prazo de 

validade das PROPOSTAS ou não as substituírem serão consideradas inabilitadas por fato 

superveniente; 

 

5.4.3.3. A garantia de proposta prestada pela LICITANTE VENCEDORA será devolvida 

somente após a publicação do extrato do CONTRATO na imprensa oficial. As garantias de 

proposta das demais LICITANTES serão liberadas após decorrido o prazo de 10 (dez) dias 

úteis dos seguintes eventos, conforme o caso: 

 

a) decisão definitiva de inabilitação da respectiva LICITANTE; 

 

b) decisão definitiva de desclassificação da respectiva LICITANTE; 

 

c) homologação da proposta vencedora; 

 

d) revogação ou anulação da LICITAÇÃO. 

 

5.4.3.4. Havendo prorrogação do período de validade das PROPOSTAS, considerar-se-á 

prorrogado, pelo mesmo período, o termo inicial da contagem de prazo para devolução às 

LICITANTES das garantias de proposta por elas oferecidas. 

 

5.4.4. Prova de atendimento aos seguintes índices econômicos: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 

 

ILC :      AC    >  1,5 

  PC 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 

 

ILG :      AC + RLP    >   1,5 

  PC + ELP 

 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 

 

IE :  PC + ELP    ≤   0,5 

       AT 

 

onde: 

 

AC -  Ativo Circulante 

PC -  Passivo Circulante 

RLP -  Realizável a Longo Prazo 

ELP -  Exigível a Longo Prazo 

AT – Ativo Total 

 

5.4.4.1. Os índices de que trata o item supra, serão calculados pela LICITANTE com base nos 

documentos referidos no item 5.4.2 e assinados pelo representante legal da LICITANTE. 

 

5.4.5. Prova de a LICITANTE possuir patrimônio líquido igual ou superior a                                       

R$ ...................................................a 10% (dez por cento) do valor dos investimentos previstos, 

somado ao valor total previsto do primeiro ano de faturamento. 

 

5.4.5.1. A comprovação de patrimônio líquido será feita por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, na forma prevista no item 

5.4.2 acima, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação das 

PROPOSTAS, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A qualificação técnica será comprovada com os seguintes 

documentos: 

 

5.5.1. Atestado de visita técnica emitido em conformidade com o item 3; 

 

5.5.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, (CREA) da empresa na 

jurisdição da sede da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s);  

 

5.5.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: a LICITANTE deverá possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior, 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
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direto público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

(CAT), devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA), que 

comprovem a execução dos serviços constantes do item 5.5.3.1. O(s) nome(s) do(s) 

profissional(is) deverá(ão) obrigatoriamente constar no(s) atestado(s) em questão. 

5.5.3.1. Serviços: 

I. Coleta Regular Manual e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD); 

II. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 

III. Operação e Manutenção de Ecopontos, incluindo Transporte e Destinação de Resíduos 

provenientes de Ecopontos; 

IV. Equipe para realização de Educação Ambiental; 

V. Tratamento dos Resíduos Sólidos:  

VI.  Recuperação de Aterro Sanitário 

 

5.5.4. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de capacitação técnica de que 

trata o item 5.5.3. deverão participar da execução dos SERVIÇOS, admitindo-se após o 

certame, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

previamente aprovada pelo MUNICÍPIO. 

 

5.5.5. A comprovação de a LICITANTE possuir no seu quadro permanente profissional 

mencionado no item 5.5.3. será feita por meio de uma das formas abaixo: 

 

5.5.5.1. Ficha de Registro de Trabalho, autenticada junto a DRT (Delegacia Regional do 

Trabalho);  

 

5.5.5.2. Contrato de Trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

 

5.5.5.3. Em se tratando de sócio ou diretor, contrato social/estatuto em vigor, devidamente 

registrado no órgão competente; 

 

5.5.5.4. Em se tratando de profissional contratado, contrato de prestação de serviços em vigor, 

assinado entre a LICITANTE e o respectivo profissional, com firma reconhecida dos signatários 

do referido contrato.  

5.5.6. Comprovação de capacitação técnico-operacional: a LICITANTE deverá apresentar 

atestado(s) comprobatório(s) de sua capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente, que comprove(m) a execução dos seguintes serviços: 
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VII. Coleta Regular Manual e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD); 

VIII. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 

IX. Operação e Manutenção de Ecopontos, incluindo Transporte e Destinação de Resíduos 

provenientes de Ecopontos; 

X. Equipe para realização de Educação Ambiental; 

XI. Tratamento dos Resíduos Sólidos:  

XII.  Recuperação de Aterro Sanitário 

 

5.5.7. Todos os atestados de capacitação técnico-operacional deverão conter, nome da 

LICITANTE, localização e identificação da (s) obra (s) ou atividade (s) executada (s), período e 

o(s) quantitativo (s) básico(s) executado(s). 

 

5.5.8. Não serão admitidos atestados emitidos em nome de controladas, coligadas ou 

controladoras da LICITANTE, nem de empresas contratadas da LICITANTE. 

 

5.6. Declaração de Conformidade 

 

5.6.1. Além dos documentos previstos nos itens acima, a LICITANTE deverá apresentar no 

Envelope nº 01 uma declaração de conformidade, em papel timbrado, assinada por seu 

representante legal, de acordo com o modelo constante do Anexo VI a este EDITAL.  

 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

6.1. As LICITANTES deverão apresentar a PROPOSTA TÉCNICA (Envelope nº 02), de acordo 

com o especificado no ANEXO IV deste EDITAL. 

 

6.2. A PROPOSTA TÉCNICA deverá estar datilografada ou digitada em computador, em papel 

timbrado com identificação clara da LICITANTE, datada e assinada pelo representante da 

LICITANTE, sem emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas.  

 

6.3. No mesmo Envelope nº 02, além da proposta técnica impressa, a LICITANTE deverá 

entregar a PROPOSTA TÉCNICA em 01 (uma) via digital gravada em CD ou DVD, seção 

fechada, em arquivo PDF na mesma disposição da via impressa.  

 

6.4. A PROPOSTA TÉCNICA deverá indicar claramente o endereço, CEP, telefone, correio 

eletrônico e fax da LICITANTE, e deverá ser rubricada em todas as suas páginas e ao final 
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assinada pelo responsável legal da LICITANTE. 

 

6.5. A PROPOSTA TÉCNICA será pontuada de forma clara e devidamente embasada, em 

conformidade com os critérios de pontuação previstos no Anexo IV deste EDITAL.   

 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

7.1. O Envelope nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL – Deverá conter a PROPOSTA 

COMERCIAL da LICITANTE, indicando (i) os valores unitários que comporão a 

CONTRAPRESTAÇÃO, (ii) o valor total da CONTRAPRESTAÇÃO, calculada com base nas 

estimativas apresentadas no EDITAL, (iii) o valor total projetado para o CONTRATO, bem como 

(iv) os demais valores exigidos na forma do Anexo V – Termo de Referência da PROPOSTA 

COMERCIAL.  

 

7.1.1. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter ainda, o Plano de Negócios da SPE, a ser 

elaborado pela LICITANTE, conforme modelos constantes no Anexo V - Termo de Referência 

da Proposta Comercial. 

 

7.2. Os valores da PROPOSTA COMERCIAL serão expressos em Reais (R$), referentes ao 

mês de entrega da DOCUMENTAÇÃO. 

 

7.3. Observado o subitem 7.3.1., cabe ao MUNICÍPIO declarar de utilidade pública, instituir 

servidões administrativas, propor limitações administrativas e permitir à SPE ocupar 

provisoriamente as áreas que se fizerem necessárias para a implantação dos sistemas 

previstos no CONTRATO pela SPE, bem como promover, em esfera judicial e/ou extrajudicial, 

o processo de desapropriação e/ou de instituição de servidões administrativas de tais áreas. 

 

7.3.1. Nos valores previstos na PROPOSTA COMERCIAL, a LICITANTE deverá considerar a 

obrigação da SPE de custear as indenizações e demais encargos relacionados às eventuais 

desapropriações e à instituição das servidões administrativas, na forma autorizada pelo 

MUNICÍPIO, no montante equivalente a R$.....................................(...........), valor fixado para 

fins de equalização das PROPOSTAS COMERCIAIS.   

 

7.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 via, datilografada ou digitada 

em computador, em papel com identificação clara da LICITANTE, datada e assinada pelo 

representante da LICITANTE, sem rasuras, emendas, entrelinhas, borrões ou ressalvas. 

 

7.5. A PROPOSTA COMERCIAL deverá indicar claramente o endereço, CEP, telefone, correio 

eletrônico e fax da LICITANTE, e deverá ser rubricada em todas as suas páginas e ao final 

assinada pelo representante legal da LICITANTE. 

 

7.6. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) dias a contar de 

sua apresentação, podendo ser prorrogado, por igual período, após aprovação da respectiva 
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LICITANTE e nesse caso, em até 05 (cinco) dias úteis contados do envio de comunicação 

escrita pela COMISSÃO, observado o disposto no item 5.4.3.2 deste EDITAL.  

 

7.7. Não será (ao) considerada (s) Proposta (s) Comercial (ais) com ofertas de vantagem (s) 

não previstas neste EDITAL, nem com preço (s) ou vantagem (s) baseado (s) na (s) oferta (s) 

dos demais LICITANTES. 

 

8. ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste EDITAL, e na presença dos 

interessados, será declarado pela COMISSÃO o início da sessão de abertura dos envelopes, 

quando, então, serão credenciadas as LICITANTES, bem como os representantes que se 

fizerem presentes, nos termos delineados no item 4.8 e seguintes deste EDITAL. 

 

8.1.1. As empresas far-se-ão representar nas sessões por apenas 1 (um) representante; 

 

8.1.2. Uma vez recebidos os envelopes, esses serão rubricados, ainda fechados, pelos 

membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

 

8.2. ABERTURA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Sequencialmente, 

serão abertos em sessão pública os Envelopes nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e 

seu conteúdo será examinado e rubricado por ao menos um dos membros da COMISSÃO e 

pelos representantes das LICITANTES presentes, sendo que: 

 

8.2.1. Caberá à COMISSÃO decidir se procederá a análise dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO na mesma sessão ou em outra específica, hipótese em que manterá sob sua 

custódia a DOCUMENTAÇÃO apresentada; 

 

8.2.2. A análise referida acima diz respeito à verificação de conformidade dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO apresentados em relação às exigências de habilitação contidas neste 

EDITAL; 

 

8.2.3. Após essa análise, a COMISSÃO divulgará os nomes das LICITANTES habilitadas à fase 

seguinte da LICITAÇÃO e a data marcada para a abertura dos Envelopes nº 02, mediante aviso 

publicado uma única vez na imprensa oficial, salvo se todas as LICITANTES estiverem 

presentes na sessão de análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, hipótese em que o 

resultado será divulgado na própria sessão; 

 

8.2.4. Desse resultado caberá recurso administrativo, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e 

nos termos do item 10 deste EDITAL, sendo que, caso haja desistência expressa e formal de 

todas as LICITANTES do direito de interpor recursos, o que constará em ata, a COMISSÃO 

procederá na mesma sessão ou em outra que vier a ser fixada, a abertura dos envelopes 

seguintes, exclusivamente das LICITANTES habilitadas; 
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8.2.5. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, a COMISSÃO 

devolverá os Envelopes nº 02 e 03, ainda fechados, às LICITANTES inabilitadas; 

 

8.2.6. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para a apresentação de 

qualquer documento já exigido no EDITAL e, eventualmente, não inserido no Envelope nº 01; 

 

8.2.7. Caso todas as LICITANTES sejam inabilitadas, poderá ser concedido, a critério da 

COMISSÃO, o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as LICITANTES apresentem novos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, escoimadas das causas que motivaram o ato, consoante o 

artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

8.2.8. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e 

a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

 

8.3. ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - a abertura, 

análise e julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS constantes dos Envelopes nº 02 - 

PROPOSTA TÉCNICA, serão realizados pela COMISSÃO, da seguinte forma:  

 

8.3.1. a abertura dos Envelopes nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA dar-se-á em sessão pública, e 

seu conteúdo será examinado e rubricado por ao menos um dos membros da COMISSÃO e 

pelos representantes das LICITANTES presentes, cabendo à COMISSÃO decidir se fará a 

análise da PROPOSTA TÉCNICA na mesma sessão ou em outra específica; 

 

8.3.2. a COMISSÃO examinará as PROPOSTAS TÉCNICAS apresentadas e decidirá, de forma 

justificada, sobre a pontuação, classificação ou desclassificação, nos termos dos critérios 

objetivos estabelecidos no Anexo IV deste EDITAL; 

 

8.3.3. após essa análise, a COMISSÃO divulgará os nomes das LICITANTES classificadas 

tecnicamente à fase seguinte da LICITAÇÃO com as respectivas notas e a data marcada para 

a abertura dos Envelopes nº 03, mediante aviso publicado uma única vez na imprensa oficial, 

salvo se todas as LICITANTES estiverem presentes na sessão de análise das PROPOSTAS 

TÉCNICAS, hipótese em que o resultado será divulgado na própria sessão; 

 

8.3.4. do resultado caberá recurso administrativo, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e nos 

termos do item 10 deste EDITAL, sendo que, caso haja desistência expressa e formal de todas 

as LICITANTES do direito de interpor recursos, o que constará em ata, a COMISSÃO 

procederá na mesma sessão ou em outra que vier a ser fixada, à abertura dos envelopes nº 03 

– Proposta Comercial, exclusivamente das LICITANTES classificadas tecnicamente; 

 

8.3.5. Se, após a análise das PROPOSTAS TÉCNICAS, nenhuma restar classificada, a 

COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, abrir prazo de 8 (oito) dias úteis para as 

LICITANTES apresentarem novas PROPOSTAS TÉCNICAS, escoimadas das causas que 
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motivaram sua desclassificação. 

 

8.3.6. Decididos os recursos ou transcorrido seu prazo sem interposição, a COMISSÃO 

devolverá os Envelopes nº 03 - Proposta Comercial, ainda fechados, às LICITANTES 

desclassificadas tecnicamente. 

 

8.4. ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL - a 

abertura dos Envelopes nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á em sessão pública, e seu 

conteúdo será examinado e rubricado por ao menos um dos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes das LICITANTES presentes, cabendo à COMISSÃO decidir se fará a análise da 

PROPOSTA COMERCIAL na mesma sessão ou em outra específica. 

 

8.4.1. A COMISSÃO examinará as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas e decidirá, de 

forma justificada, sobre sua classificação ou desclassificação, nos termos dos critérios 

objetivos estabelecidos no Anexo V deste EDITAL. Na sequência, efetuará o julgamento das 

PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, conforme a fórmula prevista no item 9.2 deste 

EDITAL, classificando-as de acordo com a Nota (s) Final (ais) de Proposta, em ordem 

crescente, isto é, será considerada LICITANTE VENCEDORA aquela que apresentar a melhor 

Nota Final de Proposta; 

 

8.4.2. Após essa análise, a COMISSÃO divulgará o resultado do julgamento das PROPOSTAS 

COMERCIAIS e, consequentemente, o resultado final da LICITAÇÃO, mediante aviso 

publicado, uma única vez, na imprensa oficial, salvo se todas as LICITANTES estiverem 

presentes na sessão de análise e julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, bem como do 

cálculo da Nota Final de Proposta, hipótese em que o resultado será divulgado na própria 

sessão; 

 

8.4.3. Desse resultado caberá recurso administrativo, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e 

nos termos do item 10 deste EDITAL; 

 

8.4.4. Se, após a análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, nenhuma restar classificada, a 

COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, abrir prazo de 8 (oito) dias úteis para as 

LICITANTES apresentarem novas PROPOSTAS COMERCIAIS, escoimadas das causas que 

motivaram sua desclassificação. 

 

8.5. Não cabe desclassificar LICITANTES por quaisquer motivos relacionados à fase da 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

8.6. As PROPOSTAS COMERCIAIS formuladas serão firmes e irrevogáveis.  

 

8.7. A eventual desistência de participação na LICITAÇÃO, durante o prazo de validade da 

PROPOSTA COMERCIAL, dará direito ao MUNICÍPIO de executar a GARANTIA DE 

PROPOSTA, sem prejuízo das demais cominações legais. 
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8.8. Fica facultado à COMISSÃO, a qualquer momento, fazer-se assessorar por técnicos ou 

consultores, integrantes ou não da Administração, para a adequada análise e julgamento da 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

9. DA FORMA DE JULGAMENTO 
 
9.1. O critério de julgamento, conforme previsto no art. 12, II, b, da Lei Federal n° 11.079/04, é 
o da melhor proposta resultante da combinação da melhor técnica com o menor valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO. 
 
9.2. Será considerada vencedora a LICITANTE que obtiver a maior Nota Final de Proposta 
(NP), que será o resultado da soma da Nota da PROPOSTA COMERCIAL (NPC) e da Nota da 
PROPOSTA TÉCNICA (NPT), de acordo com a seguinte fórmula:  
 
NP = 0,4 x NPC + 0,6 x NPT 
 
9.2.1. A Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT) será de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo 
com os critérios estabelecidos no Anexo IV deste EDITAL (Termo de Referência da PROPOSTA 
TÉCNICA). 
 
9.2.1.1. Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS: 
 
a) que não atenderem às exigências deste EDITAL; 
 
b) que não atingirem ao menos 7 (sete) pontos, ou que obtiverem a pontuação igual a zero em 

qualquer dos itens ou subitens da tabela de pesos, conforme ANEXO IV; 
 
c) que contiverem rasuras, borrões, emendas, ressalvas ou entrelinhas;  
 
d) que se vinculem a condição futura ou incerta.  
 
9.2.2. A Nota da PROPOSTA COMERCIAL (NPC) será de 0 (zero) a 10 (dez) pontos de acordo 
com os critérios estabelecidos no Anexo V do EDITAL (Termo de Referência da PROPOSTA 
COMERCIAL). 
 
9.2.2.1. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS: 
 
a) que não atenderem às exigências deste EDITAL; 
 
b) que contiverem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou ressalvas; 
 
c) que se vincularem a condição futura ou incerta;  
 
d) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não sejam demonstrados como viáveis através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do CONTRATO, nos termos do 
artigo 48, inciso II, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, como, por 
exemplo, PROPOSTAS COMERCIAIS cujos Planos de Negócios revelarem Taxa Interna de 
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Retorno (TIR) igual ou inferior a zero.  
 
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a COMISSÃO adotará o processo 
previsto no artigo 45, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, para o desempate das referidas 
propostas. 
 

 
10. RECURSOS 

 

10.1. Dos atos da Administração decorrentes desta LICITAÇÃO caberá recurso administrativo, 

nos estritos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, devendo ser observado o procedimento a 

seguir. 

 

10.2. O prazo recursal será contado a partir da data da ciência de todas as LICITANTES, sendo 

que: 

 

10.2.1. as LICITANTES poderão desistir da interposição de recurso, o que somente surtirá 

efeito no caso em que todas estiverem presentes à sessão em que se analise o conteúdo dos 

envelopes; 

 

10.2.2. não havendo concordância quanto à desistência de interposição de recurso, o prazo 

será contado a partir da data da própria sessão de análise e/ou julgamento dos conteúdos dos 

envelopes, caso todas as LICITANTES estejam presentes; 

 

10.2.3. se ausente alguma das LICITANTES na sessão de julgamento dos conteúdos dos 

envelopes, o resultado dessa análise será divulgado por meio de publicação na imprensa oficial 

e, a partir da data dessa publicação, iniciar-se-á o prazo recursal. 

 

10.3. No caso de abertura de prazo recursal referente à documentação de habilitação, deverá 

também ser observado que os demais envelopes ainda não abertos (PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL) serão rubricados, obrigatoriamente, por ao menos um dos membros 

da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES, sendo que a COMISSÃO os guardará 

até decorrer o prazo do recurso, conforme previsto neste EDITAL. 

 

10.4. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de 

recursos até seu término, vista aos autos do processo desta LICITAÇÃO, em local e horário a 

serem indicados pela COMISSÃO. 

 

10.5. O recurso será endereçado ao Presidente da COMISSÃO e protocolado junto  ao .......da 

Prefeitura do Município de Cabreúva no................ localizado na ..............................., SP. 

 

10.6. O prazo para interposição do recurso será de 5 (cinco) dias úteis, findo o qual as demais 

LICITANTES serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis 
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para eventual impugnação a esse recurso. 

 

10.7. O recurso será dirigido ao Presidente da COMISSÃO, o qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso, 

devidamente informado, à autoridade superior, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.  

 

10.8. A intimação das decisões relativas aos recursos poderá ser feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata, se presentes os representantes das LICITANTES no ato em 

que for adotada a decisão.  

 

10.9. Não serão considerados os recursos encaminhados por meio de fax ou através de e-mail, 

nem tampouco aqueles corretamente apresentados, mas recebidos intempestivamente ou em 

local distinto do indicado.  

 

11. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1. Uma vez que tenha decorrido o prazo para julgamento de eventuais recursos, ou, ainda, 

caso todas as LICITANTES tenham desistido de sua interposição, o resultado do julgamento 

realizado pela COMISSÃO será submetido à deliberação da autoridade competente, que 

poderá, a seu critério: 

 

a) Homologar o resultado da LICITAÇÃO; 

 

b) Determinar a emenda de irregularidade sanável, se for o caso; 

 

c) Revogar a LICITAÇÃO, por razões de interesse público; 

 

d) Anular a LICITAÇÃO se for o caso, por ilegalidade insanável. 

 

11.2. A LICITAÇÃO somente será revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta 

e será declarada nula, quando verificada ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

 

 

12. CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

12.1. Homologado o resultado da LICITAÇÃO, à LICITANTE VENCEDORA será adjudicado o 

objeto licitado. 

 

12.1.1. A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos: 
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a) aquisição do direito de a LICITANTE VENCEDORA celebrar o CONTRATO; 

 

b) vinculação da LICITANTE VENCEDORA ao cumprimento das condições estabelecidas no 

EDITAL e no CONTRATO. 

 

12.2. A LICITANTE VENCEDORA será convocada para que a SPE assine o CONTRATO, nos 

termos do parecer final da COMISSÃO, devidamente homologado pela autoridade competente, 

no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, o qual poderá ser prorrogado por igual período, 

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

 

12.3. Para fins de assinatura do CONTRATO, a adjudicatária deverá apresentar, até o 5º 

(quinto) dia anterior à data-limite designada para assinatura do CONTRATO: 

 

a) prova da constituição e registro da Sociedade de Propósito Específico – SPE perante a 

Junta Comercial competente, e comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ; 

 

b) registro da SPE no CREA/SP;  

 

c) GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos do item 17 deste EDITAL e da 

cláusula 25 do CONTRATO e 

 

d) apólices de seguros devidamente quitadas, nos termos da cláusula 30 do Contrato. 

 

12.4. A documentação mencionada no item anterior será examinada pela Secretaria Municipal 

de Administração no prazo compreendido entre a data de sua entrega e aquela designada para 

assinatura do CONTRATO. Havendo pendências ou inadequações, a Secretaria informará tal 

fato à adjudicatária, para que providencie sua regularização, facultando-se à Secretaria, nesse 

caso, a prorrogação do prazo para assinatura do CONTRATO. 

 

12.5. O desatendimento de quaisquer das exigências enumeradas no item 12.3, ou a não 

execução dos ajustes solicitados, no prazo fixado para tanto, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária à execução de sua GARANTIA DE 

PROPOSTA e à declaração de sua inidoneidade, na forma prevista na legislação aplicável. 

 

12.6. A GARANTIA DE PROPOSTA será executada se a adjudicatária deixar de assinar o 

CONTRATO, salvo se não puder fazê-lo por motivo de força maior, reconhecido pela Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

12.6.1. Havendo recusa em assinar o CONTRATO no prazo e nas condições estabelecidas, ou 

ainda, recusa em constituir a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ou ocorrendo o não 

cumprimento de quaisquer das exigências preliminares à sua assinatura, é facultado à 
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Administração convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a LICITAÇÃO, sem 

prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis. 

 

12.7. A SPE deverá iniciar a execução dos SERVIÇOS imediatamente após a assinatura do 

CONTRATO. 

 

13.  DO CONTRATO 

 

13.1. Os termos e condições do CONTRATO encontram-se no Anexo I deste EDITAL. 

 

13.2. O CONTRATO será celebrado entre o MUNICÍPIO e a SPE. O MUNICÍPIO se 

responsabilizará pela publicação do extrato do CONTRATO, na imprensa oficial, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para que possa ocorrer no prazo de 

20 (vinte) dias contados da data da referida assinatura, conforme o disposto no parágrafo único 

do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME 

 

14.1. Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta LICITAÇÃO e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão 

fornecidos quando a solicitação for efetuada por escrito, devendo ser endereçada à 

COMISSÃO e protocolada junto ao............................ da Prefeitura do município de Cabreúva, 

situado na.................................., no prazo de até 10 (dez) dias úteis antes da data marcada 

para o recebimento dos envelopes, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 

hs, para que haja tempo hábil para a formulação e divulgação das respostas a todos os 

questionamentos apresentados pelas LICITANTES. 

 

14.1.1. Não serão respondidas solicitações anônimas. 

 

14.2. A COMISSÃO responderá por escrito às LICITANTES sobre seus pedidos de 

esclarecimentos, por fax ou por meio de sua publicação na imprensa oficial, no prazo de até 5 

(cinco) dias antes da data designada para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO. 

 

14.3. Não será levada em consideração nenhuma solicitação verbal, quer seja consulta, pedido 

de esclarecimento, reclamação ou entendimento técnico. 

 

14.4. Caso não venha a ser formulado pelas LICITANTES interessadas nenhum pedido de 

informação ou de esclarecimento, pressupõe-se que os elementos contidos no EDITAL são 

suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o direito a qualquer 

reclamação, seja a que título for. 
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15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

15.1. A interposição de eventuais impugnações ao EDITAL deverá observar o disposto no artigo 

41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, devendo ser endereçada à COMISSÃO e protocolada junto 

ao............................da Prefeitura do Município de Cabreúva, situado na.................................., 

SP, de segunda-feira à sexta-feira, dentro do horário normal de expediente (....:00 hs às ......:00 

hs).  

 

15.1.1. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de 

impugnações até seu término, vista aos autos dos processos desta LICITAÇÃO, em local e 

horário a serem indicados pela COMISSÃO; 

 

15.1.2. Para efeitos de contagem do prazo para impugnação será considerada LICITANTE toda 

e qualquer empresa que, tendo ou não retirado o EDITAL, possua condições de atender o 

objeto licitado; 

 

15.1.3. Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL a LICITANTE que não o fizer até o 

2º (segundo) dia útil que anteceder a entrega dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO. A 

impugnação interposta pela LICITANTE deverá ser protocolada junto ao......................., da 

Prefeitura do Município de Cabreúva, situado........................- SP; 

 

15.1.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

devendo a COMISSÃO julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis após seu 

recebimento.  

 

15.2. A interposição de impugnação pela LICITANTE não a impedirá de participar do certame, 

possuindo efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que estejam diretamente relacionados 

à matéria impugnada. 

 

15.3. Não serão consideradas impugnações encaminhadas por meio de fax ou através de e-

mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, mas recebidas intempestivamente ou 

em local distinto do indicado.  

 

16. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) 

 

16.1. Após a adjudicação da LICITAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir a SPE, 

que terá sede na Cidade de Cabreúva e que celebrará o CONTRATO com o MUNICÍPIO, 

sendo a responsável pela execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, no prazo previsto no 

CONTRATO. 

 

16.2. A SPE, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, assumirá a forma de sociedade 
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anônima ou de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de acordo com a legislação 

societária vigente, e deverá ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS, bem como a 

realização das atividades correlatas e a exploração de fontes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, autorizadas no CONTRATO, de modo 

a viabilizar seu cumprimento. 

 

16.3. O prazo de duração da SPE deverá corresponder, no mínimo, ao prazo para cumprimento 

de todas as obrigações relativas à PPP ADMINISTRATIVA. 

 

16.4. A SPE poderá oferecer os direitos remuneratórios originários da PPP ADMINISTRATIVA 

como garantia de operações de empréstimos contraídos com o objetivo de assegurar o 

cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO. 

 

16.5. O controle acionário da SPE poderá ser transferido somente após anuência prévia do 

MUNICÍPIO, sendo livre a cessão, alienação ou transferência de ações que não importe na 

mudança do controle acionário. Para fins de obtenção da anuência prevista neste item, o 

pretendente deverá:  

 

a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e 

fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS; e 

 

b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor. 

 

16.6. A transferência do controle societário poderá ser feita aos financiadores da SPE, após 

anuência do MUNICÍPIO, nos termos previstos no CONTRATO.  

 

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

17.1. A SPE ou seus controladores deverão, antes da assinatura do CONTRATO, prestar a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor previsto 

na PROPOSTA COMERCIAL, apresentando ao MUNICÍPIO o respectivo comprovante até o 

ato de assinatura do CONTRATO. A garantia deverá ser revalidada anualmente durante todo o 

período de execução contratual.  

 

17.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será prestada em uma das seguintes 

formas, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:  

 

a) caução em dinheiro; 

 

b) títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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c) fiança bancária, com cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a 

que se refere o artigo 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a 

LICITANTE VENCEDORA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838 do 

Código Civil; 

 

d) seguro-garantia. 

 

17.3. As demais condições de prestação e manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO encontram-se previstas na cláusula 25 do CONTRATO, que integra o presente 

EDITAL na qualidade de Anexo I. 

 

18. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 

OBJETO  

 

18.1. O CONTRATO terá como objeto a execução dos SERVIÇOS pela SPE, nos termos deste 

EDITAL e seus Anexos. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

18.2. O prazo de vigência da PPP ADMINISTRATIVA é de 30 (trinta) anos, contados da data de 

assinatura do CONTRATO. 

 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE E DO MUNICÍPIO 

 

18.3. Os direitos e obrigações da SPE e do MUNICÍPIO encontram-se, como se aqui 

estivessem transcritos, descritos nas cláusulas 27 e 28 do CONTRATO, parte integrante deste 

EDITAL. 

 

PLANOS E PROJETOS EXECUTIVOS 

 

18.4. Os PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS deverão ser elaborados pela SPE com base 

no Anexo II, na PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE VENCEDORA e nas demais informações 

fornecidas pelo MUNICÍPIO por meio deste EDITAL e seus Anexos e por meio do CONTRATO, 

e em conformidade ao previsto na cláusula 13 do CONTRATO. 

 

MULTAS E PENALIDADES DO CONTRATO 

 

18.5. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição do 

CONTRATO, do Anexo II ao EDITAL e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do 

disposto nas demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável: 
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a) advertência; 

 

b) multa; 

 

c) caducidade do CONTRATO. 

 

18.6. As hipóteses ensejadoras da aplicação das multas e penalidades à SPE, bem como o 

procedimento e a forma para sua aplicação encontram-se previstos na cláusula 35 do 

CONTRATO, parte integrante deste EDITAL. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

18.7. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO após a efetiva execução 

e medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos na cláusula 18 do 

CONTRATO, parte integrante deste EDITAL. 

 

REAJUSTE E REVISÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

18.8. Os valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO serão reajustados anualmente, por 

força da legislação aplicável, por meio da aplicação dos critérios e fórmulas definidos na 

cláusula 21 do CONTRATO, parte integrante deste EDITAL. 

 

18.9. Os valores da CONTRAPRESTAÇÃO serão revistos ordinariamente, a cada 04 (quatro) 

anos, e extraordinariamente, a qualquer tempo, quando se verificarem, além das demais 

hipóteses previstas no CONTRATO, os seguintes eventos: 

 

a) sempre que houver modificação unilateral do CONTRATO, imposta pelo MUNICÍPIO, que 

importe em variação dos seus custos ou das receitas, tanto para mais como para menos; 

 

b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou 

encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data de apresentação da 

PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA, desde que acarretem repercussão 

nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as 

condições financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 9º 

da Lei nº 8.987/95; 

 

c) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da 

Administração Pública, resultem, comprovadamente, em variações dos custos da SPE, 

incluindo determinações de autoridades ambientais que alterem os encargos da PPP 

ADMINISTRATIVA, dentre eles, a modificação ou antecipação das metas da PPP 

ADMINISTRATIVA previstas no Anexo II do EDITAL; 
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d) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto 

sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou 

qualquer outro privilégio tributário ou tarifário; 

 

e) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e 

interferências imprevistas - ou mesmo que previstas, não possam ser evitadas -, cuja 

efetivação não seja de responsabilidade da SPE, acarretem alteração dos custos da SPE; 

 

f) nos demais casos expressamente previstos no CONTRATO. 

 

18.10. O procedimento e a forma como se dará a revisão da CONTRAPRESTAÇÃO e dos 

valores que a compõem encontram-se previstos nas cláusulas 22 e 23 do CONTRATO, é parte 

integrante deste EDITAL. 

 

GARANTIA DE PAGAMENTO 

 

18.11. O MUNICÍPIO oferecerá a GARANTIA DE PAGAMENTO prevista na cláusula 24 do 

CONTRATO. 

 

SEGUROS 

 

18.12. A LICITANTE VENCEDORA obriga-se a contratar, às suas expensas, junto à seguradora 

de sua livre escolha, seguro contra os riscos inerentes à execução dos SERVIÇOS, estando 

estes previstos na cláusula 30 do CONTRATO, parte integrante deste EDITAL, como se aqui 

estivesse transcrito. 

 

18.13. Os seguros anteriormente mencionados deverão ter validade, ou ser renovados 

periodicamente, de modo a permanecerem vigentes e eficazes durante o prazo necessário, 

respeitando suas características específicas. 

 

BENS AFETOS À PPP ADMINISTRATIVA 

 

18.14. O CONTRATO, parte integrante deste EDITAL, trata, como se aqui estivesse disposto, 

dos bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA, bem como das formas de recebimento e de 

reversão dos referidos bens, quando da extinção da PPP ADMINISTRATIVA. 

 

18.15. A PPP ADMINISTRATIVA será integrada pelos bens que lhe estão afetos, relacionados 

no Anexo VIII deste edital. 

 

18.16. Os bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA que serão entregues à SPE na data de 

assunção dos SERVIÇOS consistem no ATUAL ATERRO e todas as instalações e bens 

existentes naquele local.  
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CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

18.17. Qualquer cessão ou transferência dos SERVIÇOS vinculados ao CONTRATO deverá 

ser autorizada prévia e expressamente pelo MUNICÍPIO. 

 

CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 

 

18.18. A SPE poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades acessórias ou 

complementares dos SERVIÇOS, bem como para a implantação de projetos associados, 

podendo contratar terceiros, ainda, para a execução de parte dos SERVIÇOS, tudo nos termos 

da cláusula 29 do CONTRATO, parte integrante deste EDITAL. 

 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

18.19. A partir do início efetivo dos SERVIÇOS, será instituído um livro de ocorrência, onde 

deverão constar as comunicações necessárias de registro. Esse livro, independentemente de 

atribuições, deverá ser atualizado e vistado pelas partes e deverá permanecer na sede da SPE 

em local de fácil acesso ao MUNICÍPIO. 

 

18.20. A SPE deverá manter no local dos SERVIÇOS, um preposto, aceito pelo MUNICÍPIO, 

para representá–la na execução do CONTRATO. 

 

18.21. A fiscalização da PPP ADMINISTRATIVA será exercida pelo MUNICÍPIO e pelo 

CONSELHO GESTOR DA PPP, com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições 

deste EDITAL e do CONTRATO. 

 

RECEITAS ACESSÓRIAS 

 

18.22. A SPE fará jus à obtenção de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados, especialmente nos casos previstos no CONTRATO, desde que 

autorizadas pelo MUNICÍPIO, assumindo por sua conta e risco os investimentos necessários. 

 

AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS 

 

18.23. As AUTORIZAÇÕES necessárias para a prestação dos SERVIÇOS serão obtidas pela 

SPE, conforme previsto na cláusula 14 do CONTRATO. 

 

18.24. As LICENÇAS AMBIENTAIS necessárias para a prestação dos SERVIÇOS serão 

obtidas pela SPE, conforme previsto na cláusula 14 do CONTRATO. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. O MUNICÍPIO poderá a qualquer momento revogar a presente LICITAÇÃO por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

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

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

19.2. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase do certame, promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar instruções do processo, bem como oportunizar às LICITANTES o 

saneamento de falhas, complementações de insuficiências ou ainda correções de caráter 

formal, nos termos do artigo 12, IV, da Lei nº 11.079/04, vedada a substituição e/ou juntada de 

documentos não apresentados na ocasião oportuna. 

 

19.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado 

que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as participantes. 

 

19.4. É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso normal do processo de 

LICITAÇÃO mediante a utilização de recursos ou de quaisquer outros meios meramente 

protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme 

dispõe o artigo 93 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.5. O MUNICÍPIO se reserva o direito de, unilateralmente, desclassificar qualquer licitante 

previamente habilitada e classificada, caso: 

 

19.5.1. tenha havido, comprovadamente, qualquer tentativa de a empresa influenciar, por meios 

ilícitos ou desonrosos, a COMISSÃO no processo de julgamento; 

 

19.5.2. tenha havido comprovada falsidade ideológica;  

 

19.5.3. venha a licitante a se subsumir, posteriormente, a qualquer das situações previstas no 

item 2.2 deste EDITAL.  

 

19.6. Antes dos avisos oficiais dos resultados referentes a esta LICITAÇÃO, não serão 

fornecidas a qualquer pessoa, quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou 

comparação entre a DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTAS apresentadas pelas LICITANTES. 

 

19.7. As LICITANTES respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados 

nas diversas fases do processo de LICITAÇÃO. 

 

19.8. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação da homologação do certame, a 

COMISSÃO providenciará a destruição dos envelopes e documentos que não tenham sido 

retirados pelas LICITANTES não habilitadas. 

 

19.9. Na contagem de prazos, tanto para fins de LICITAÇÃO quanto para fins de contratação, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, observado o seguinte: 
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19.9.1. serão sempre considerados dias consecutivos, exceto quando expressamente haja 

disposição em contrário; 

 

19.9.2. só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente nas dependências da 

PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE CABREÚVA; 

 

19.9.3. o mesmo princípio será aplicado para os casos de contagem regressiva de prazos, 

devendo ser considerado como horário limite o fim do expediente do dia imediatamente anterior 

ao do final dessa contagem. 

 

19.10. Os autos da LICITAÇÃO são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes, até sua respectiva abertura. 

 

19.10.1. Será franqueada vista dos autos a qualquer interessado sempre que os mesmos 

estiverem disponíveis para tanto no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do 

Município de Cabreúva; 

 

19.10.2. Eventual pedido para extração de cópias, somente será analisado quando a 

solicitação for efetuada por escrito e encaminhada à COMISSÃO. 

 

19.11. O custo deste EDITAL, conforme determinado no preâmbulo, é referente ao valor de sua 

reprodução, não havendo, em nenhuma hipótese, devolução da importância recolhida. 

 

19.11.1. O valor supramencionado deverá ser arrecadado por meio de guia de recolhimento, 

sendo dispensado tal pagamento caso a licitante interessada apresente junto ao Departamento 

de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Cabreúva, situado na 

.................................../SP, a mídia pertinente para cópia do arquivo digitalizado do EDITAL.  

 

19.12. Fica constituída como obrigação das licitantes participantes o acompanhamento das 

publicações contidas na imprensa oficial. 

 

19.12.1. Ressalvadas as decisões cuja publicação na imprensa oficial seja obrigatória e os 

demais casos previstos neste EDITAL, a critério da COMISSÃO, as decisões poderão também 

ser divulgadas da seguinte forma: 

 

a) nas sessões de abertura de envelopes, desde que todas as LICITANTES estejam presentes; 

 

b) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da 

comunicação pelas licitantes participantes. 

 

19.13. Os casos omissos serão analisados e decididos pela COMISSÃO, eventualmente 

ouvidos os órgãos técnicos e especializados. 
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19.14. Para conhecimento do público expede-se o presente EDITAL que, em resumo, será 

publicado na imprensa oficial. 

 

 

 

 

 

Cabreúva,.de.......2014 

 

 

_______________________________________________ 

 



 

ANEXO  I  - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº______ 

 

O Município de Cabreúva, pessoa jurídica de Direito Público interno, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e pela Secretaria 

Municipal de.................................................., doravante denominado MUNICÍPIO; a 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

legalmente representada neste ato pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante 

denominada simplesmente SPE; com fundamento na Lei Federal nº 11.079, de 30 de 

outubro de 2004, na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Lei Federal nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei 

Municipal nº 2.010/2014; Decretos Municipais 133/2014 e 134/2014 tudo nos termos do 

Edital de Concorrência nº.............; celebram o presente Contrato de Parceria Público-

Privada de Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos, de acordo com as seguintes cláusulas e condições. 

1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Sem prejuízo das demais definições constantes do Edital e de seus Anexos, os 

termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no singular ou no 

plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido 

claramente diverso: 

ÁREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICÍPIO, que será atendido pela SPE, por 

meio da prestação dos SERVIÇOS. 

ATERRO ATUAL: é o aterro atualmente existente no MUNICÍPIO. 

AUTORIZAÇÕES: são todas as autorizações, licenças, alvarás e demais atos 

administrativos a serem emitidos pelos órgãos competentes, necessários à execução dos 

SERVIÇOS, com exceção das LICENÇAS AMBIENTAIS, que deverão ser obtidas 

pela SPE. 

BANCO: é a instituição financeira a ser indicada pelo MUNICÍPIO na data de 

assinatura do CONTRATO, onde será aberta e mantida a CONTA GARANTIA. 

COMISSÃO: é a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de 

Cabreúva, assessorada neste caso da Comissão Especial Técnica, com atribuições de 

promover a LICITAÇÃO na modalidade Concorrência Pública – PPP, analisar e julgar 

a DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL, 

emitindo seu parecer de julgamento. 



CONSELHO GESTOR DA PPP: é o Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público- Privadas do MUNICÍPIO, criado nos termos Lei Municipal nº ....................e 

suas alterações posteriores, responsável pela fiscalização e regulação dos SERVIÇOS. 

CONTA GARANTIA: é a conta bancária de titularidade do MUNICÍPIO, aberta junto 

ao BANCO, na qual serão depositados os valores que serão utilizados para garantir o 

adimplemento, por parte do MUNICÍPIO, das obrigações pecuniárias devidas à SPE. 

CONTRATO: é o ajuste entre o MUNICÍPIO, representado pelo Prefeito Municipal, e a 

SPE, que terá como objeto a prestação dos SERVIÇOS e que regulará os direitos e 

obrigações das PARTES. 

CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a que a SPE fará jus em decorrência 

da prestação dos SERVIÇOS, que deverá ser paga pelo MUNICÍPIO, sendo calculada 

conforme valores constantes da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE 

VENCEDORA (Anexo III). 

EDITAL: é o instrumento convocatório e regulador dos termos e condições da 

LICITAÇÃO para a contratação de parceiro privado para a execução dos SERVIÇOS. 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada e mantida 

pela SPE, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações contratuais, nos 

termos do EDITAL e do CONTRATO. 

GARANTIA DE PAGAMENTO: é a garantia oferecida pelo MUNICÍPIO, para 

garantir o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, bem como das multas e das 

indenizações que vierem a ser devidas à SPE pelo MUNICÍPIO, nos termos do 

CONTRATO. 

INTERVENIENTE-ANUENTE: é o CONSELHO GESTOR DA PPP. 

LICENÇAS AMBIENTAIS: são todas as licenças e autorizações de natureza ambiental, 

necessárias para a prestação dos SERVIÇOS, que serão obtidas pelo MUNICÍPIO, com 

base nas Diretrizes Ambientais constantes do Anexo III do EDITAL. 

LICITAÇÃO: é o procedimento administrativo, objeto do EDITAL e seus Anexos, por 

meio do qual foi selecionada a LICITANTE VENCEDORA, que apresentou a proposta 

mais vantajosa para o MUNICÍPIO. 

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa que venceu a LICITAÇÃO e que constituiu a 

SPE, para a celebração do CONTRATO com o MUNICÍPIO. 

MUNICÍPIO: é o Município de Cabreúva, localizado no Estado de São Paulo. 

PARTES: são o MUNICÍPIO e a SPE. 

PLANOS: são cada um dos planos de trabalho a serem apresentados pela SPE ao 

MUNICÍPIO, na forma prevista no Anexo II do EDITAL, para aprovação desse último, 

que serão utilizados como base para a prestação dos SERVIÇOS, juntamente com os 

demais documentos previstos neste CONTRATO. 



PPP ADMINISTRATIVA: é a modalidade de parceria público-privada, para prestação 

dos SERVIÇOS, de que o MUNICÍPIO será usuário indireto, outorgada nos termos da 

Lei Federal nº 11.079/04, Lei Federal nº 11.445/07 e Lei Municipal nº 2.010/2014, com 

suas alterações posteriores. 

PROJETOS EXECUTIVOS: são os documentos a serem elaborados pela SPE e 

aprovados pelo MUNICÍPIO, nos termos do CONTRATO, compostos dos elementos 

necessários e suficientes para a execução dos SERVIÇOS que envolvam obras, que 

fazem parte do objeto do CONTRATO. 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA, contendo (i) 

o Plano de Negócios da SPE (ii) a oferta da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo 

MUNICÍPIO à SPE, (iii) os valores que a compõem, (iv) o valor total projetado para o 

CONTRATO, bem como (v) os demais valores exigidos nos termos do Anexo V deste 

EDITAL. 

PROPOSTA TÉCNICA: é o documento da LICITANTE VENCEDORA, que 

demonstrou a metodologia a ser empregada na execução dos SERVIÇOS, que integra o 

presente CONTRATO na qualidade de Anexo II. 

SERVIÇOS: é o conjunto dos serviços, obras e demais atividades relativas aos serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que deverão ser executados pela SPE 

na ÁREA DA PPP, estando todos descritos no EDITAL e seus Anexos, bem como na 

PROPOSTA TÉCNICA. 

SPE: é a sociedade de propósito específico constituída pela LICITANTE 

VENCEDORA, nos prazos e nas condições definidas no EDITAL, responsável pela 

execução dos SERVIÇOS. 

USUÁRIOS: são os munícipes de Cabreúva, que serão direta e efetivamente 

beneficiados pelos SERVIÇOS. 

2. DAS NORMAS APLICÁVEIS 

2.1 O presente CONTRATO rege-se por suas Cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL 

e seus Anexos, pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes 

normas: 

a)Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175; 

b)Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 

c)Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 

d)§§ 3º e 4º do artigo 15, artigos 18, 19, 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei Federal nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, e artigo 31 da Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e 

suas alterações posteriores; 

e)Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 



f)Disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

g)Lei Orgânica do Município de Cabreúva; 

h)Lei Municipal nº 2.010/2014; 

i)Decretos Municipais nº 133/2014 e 134/2014. 

j)Condições previstas no EDITAL, seus Anexos e neste CONTRATO; 

k) Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis. 

3. DA INTERPRETAÇÃO 

3.1. Em caso de divergência entre as disposições previstas na legislação aplicável, no 

EDITAL, seus Anexos, e neste CONTRATO, prevalecerá o seguinte: 

a)em primeiro lugar, as disposições constantes das normas jurídicas aplicáveis; 

b)em segundo lugar, as disposições constantes do EDITAL e seus Anexos; 

c)em terceiro lugar, as disposições constantes do CONTRATO; 

d)em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL e da 

PROPOSTA TÉCNICA; 

e)em quinto lugar, as disposições dos outros Anexos do CONTRATO. 

4. DOS ANEXOS 

4.1. Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, para todos os 

efeitos de direito: 

a)EDITAL, incluindo todos os seus Anexos (Anexo I); 

b)PROPOSTA TÉCNICA (Anexo II); 

c)PROPOSTA COMERCIAL (Anexo III) 

d)cada um dos PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS previstos no Anexo II do 

EDITAL que forem apresentados pela SPE, quando devidamente aprovados pelo 

MUNICÍPIO. 

5. DO REGIME JURÍDICO DA PPP ADMINISTRATIVA 

5.1.Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições 

de Direito Privado, que lhe sejam específicas. 



5.2.O regime jurídico de Direito Público deste CONTRATO confere ao MUNICÍPIO as 

prerrogativas de: 

a)alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

assegurado sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro; 

b)promover sua extinção, nos termos da legislação vigente; 

c)fiscalizar sua execução; 

d)aplicar as sanções das normas jurídicas aplicáveis ao CONTRATO, além das 

previstas em lei, em razão da inexecução parcial ou total do objeto. 

6. DO OBJETO DO CONTRATO 

6.1. O presente CONTRATO tem como objeto a prestação, na ÁREA DA PPP, dos 
SERVIÇOS, conforme a seguir relacionado: 

I. Coleta Regular Manual e Conteinerizada de Resíduos Sólidos Domiciliares 

(RSD); 

II. Serviços de Limpeza Pública: Varrição Manual de Vias e Logradouros públicos; 

Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres; 

III. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 

IV. Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e Destinação Final (Cooperativas); 

V. Operação e Manutenção de Ecopontos, incluindo Transporte e Destinação de 

Resíduos provenientes de Ecopontos; 

VI. Equipe para realização de Educação Ambiental; 

VII. Tratamento dos Resíduos Sólidos:  

a. Construção de uma Unidade de Triagem dos Resíduos Sólidos; 

b. Construção de uma Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos; 

c. Unidade de Tratamento de RSS; 

d. Construção de uma Unidade de Beneficiamento da Construção Civil. 

VIII. Destinação Final dos Resíduos Sólidos: Recuperação do Aterro Sanitário 

Municipal de Cabreúva. 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.1.O prazo do CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados da data da assinatura 

pelas PARTES. 



7.2.Cada um dos SERVIÇOS será iniciado a partir da emissão da ordem de início por 

parte do MUNICÍPIO. 

8. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O prazo de vigência do CONTRATO poderá ser prorrogado a critério do 

MUNICÍPIO, respeitados os limites do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04, 

mediante requerimento da SPE, que deverá estar acompanhado do respectivo plano de 

investimento para o novo período contratual. 

8.1.1. A prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO levará em conta o interesse 

de assegurar a continuidade e a qualidade dos SERVIÇOS, considerará os relatórios 

técnicos sobre a regularidade e qualidade dos SERVIÇOS prestados pela SPE e deverá 

ainda ser analisada pela Diretoria do CONSELHO GESTOR DA PPP, conforme 

previsto na Lei Municipal nº .........., com suas alterações posteriores. 

8.2.O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao MUNICÍPIO até 06 (seis) 

meses antes do término do prazo de vigência do CONTRATO, acompanhado dos 

comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, 

previdenciárias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislação 

aplicável. 

8.3.O MUNICÍPIO se manifestará sobre o requerimento de prorrogação até o 3º 

(terceiro) mês anterior ao termo final do prazo de vigência do CONTRATO, devendo 

analisar o pedido de prorrogação, levando em consideração todos os dados e 

informações sobre a SPE e os SERVIÇOS por ela prestados. 

8.4.As condições e procedimentos para prorrogação de que trata este item não se 

aplicam aos casos de prorrogação do CONTRATO para readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro, previstos neste CONTRATO, que obedecerão ao disposto nas 

Cláusulas 22 e 23 abaixo. 

9. DA SPE 

9.1.A SPE, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, deverá ter como objeto a 

execução dos SERVIÇOS, bem como a realização das atividades correlatas, de modo a 

viabilizar o cumprimento deste CONTRATO. 

9.2.A integralização do capital social da SPE poderá ser efetuada em bens ou em 

dinheiro. 

9.3.O capital inicial subscrito da SPE deverá ser compatível com objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA, incluindo os investimentos a serem realizados pela SPE de 

acordo com o EDITAL e a PROPOSTA COMERCIAL a cada ano de execução do 

CONTRATO. 

9.4.O capital integralizado da SPE será, na data de assinatura do CONTRATO, de, no 

mínimo, 5% (cinco por cento) do capital subscrito. 



9.5.Para os efeitos previstos nos itens anteriores, o exercício social da SPE e o exercício 

fiscal deste CONTRATO deverão coincidir com o ano civil. 

9.6.O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo necessário ao 

cumprimento de todas as suas obrigações previstas neste CONTRATO. 

9.7.A transferência ou cessão de controle acionário da SPE poderá ocorrer somente após 

anuência prévia do MUNICÍPIO, sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, 

sendo livre a cessão, alienação ou transferência de ações que não importe na mudança 

do controle acionário. 

9.7.1.Entende-se por controle acionário da SPE a titularidade da maioria do capital 

votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de 

fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, disciplinado em eventual 

acordo de acionistas da SPE ou documento com igual finalidade. 

9.7.2.Para fins de obtenção da anuência prevista neste item, o pretendente deverá: 

a)atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS; e 

b)comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

9.8.A transferência do controle acionário poderá ser feita aos financiadores da SPE, 

após anuência do MUNICÍPIO, devendo ser observado o disposto no artigo 5º, § 2º, 

inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04. 

9.9.Na hipótese de descumprimento do disposto nos itens 9.7. e 9.8 acima, o 

CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente pelo MUNICÍPIO, por meio da 

declaração de caducidade, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula 35 deste CONTRATO. 

9.10.A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares que 

representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o 

financiamento das atividades decorrentes da PPP ADMINISTRATIVA. 

9.11.Nos termos do disposto no artigo 28 e no artigo 28-A da Lei Federal nº 8.987/95, a 

SPE poderá: 

a)nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da PPP 

ADMINISTRATIVA, até o limite que não comprometa a operacionalização e 

continuidade da prestação dos SERVIÇOS; 

b)nos contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados ao 

CONTRATO, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos 

operacionais futuros, observados os requisitos previstos no artigo 28-A da Lei Federal 

nº 8.987/95. 



9.12. As ações ou quotas da SPE poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou 

como contra-garantia de operações vinculadas ao cumprimento de obrigações 

decorrentes deste CONTRATO, mediante autorização do MUNICÍPIO. 

10. DOS BENS QUE INTEGRAM A PPP ADMINISTRATIVA 

10.1.A PPP ADMINISTRATIVA será integrada pelos bens que lhe são afetos, 

relacionados no ANEXO VIII – RELAÇÃO DE BENS AFETOS A CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA do EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XXX. 

10.2.O sistema de limpeza existente, consistente no ATERRO ATUAL e todos os bens 

e instalações que o integram, será transferido para a SPE mediante a assinatura do 

Termo de Recebimento e Entrega do Sistema Existente, responsabilizando-se a SPE, a 

partir desse momento e até a extinção da PPP ADMINISTRATIVA, pela prestação dos 

SERVIÇOS e pela administração diligente de tais bens. 

10.3.Os bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA não poderão ser alienados ou onerados 

pela SPE, sem prévia anuência do MUNICÍPIO, por qualquer forma, sob pena de 

caducidade, e reverterão ao MUNICÍPIO, uma vez extinto o CONTRATO. 

10.4.Os bens da SPE que não estejam afetos à PPP ADMINISTRATIVA e, portanto, 

não sejam considerados como essenciais à execução dos SERVIÇOS, poderão ser 

onerados ou alienados pela SPE, desde que tal oneração ou alienação não afete a 

qualidade dos SERVIÇOS, ou a diminuição das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais da SPE, para continuidade da adequada prestação dos SERVIÇOS. 

10.5.Os bens afetos referidos nessa Cláusula deverão ser contabilizados pela SPE de 

acordo com as normas contábeis vigentes. 

11. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Para todos os fins de direito, o valor do CONTRATO é de R$ 

__________(_______________), correspondente à somatória das receitas que serão 

obtidas pela SPE em decorrência da exploração dos SERVIÇOS, tendo sido utilizados, 

para efeito de cálculo, os valores previstos na PROPOSTA COMERCIAL. 

12. DAS ÁREAS 

12.1.A implantação das unidades e dos sistemas previstos neste CONTRATO será 

realizada nas áreas identificadas no Anexo II ao EDITAL. 

12.2.Cabe ao MUNICÍPIO declarar de utilidade pública, instituir servidões 

administrativas,propor limitações administrativas e permitir à SPE ocupar 

provisoriamente as áreas que se fizerem necessárias para a implantação dos sistemas 

previstos no CONTRATO pela SPE, bem como promover, em esfera judicial e/ou 

extrajudicial, o processo de desapropriação e/ou de instituição de servidões 

administrativas de tais áreas. 



12.3.Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, seja por acordo, seja por medidas judiciais ou por medidas 

extrajudiciais, correrão à custa da SPE. 

12.4.O disposto no item 12.3. anterior aplica-se também à autorização para ocupação 

provisória de bens imóveis, bem como para o estabelecimento de limitações 

administrativas de caráter geral, para o uso de bens imóveis necessários à prestação dos 

SERVIÇOS. 

12.5.Na hipótese do MUNICÍPIO, em até 120 (cento e vinte) dias contados da 

assinatura do CONTRATO, não disponibilizar as áreas para que a SPE dê início à 

implantação dos sistemas a que está obrigada, a SPE poderá, mediante comunicação 

enviada previamente ao MUNICÍPIO e nos limites admitidos em lei, assumir as ações 

com vistas ao uso das áreas, em especial, promover as desapropriações cabíveis. 

13. DOS PLANOS E DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

13.1.A SPE será responsável pela elaboração dos PLANOS e dos PROJETOS 

EXECUTIVOS relacionados aos serviços e às obras que integram o objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

13.2.Os PLANOS e os PROJETOS EXECUTIVOS deverão atender às especificações 

do EDITAL, em especial, do seu Anexo II, e da PROPOSTA TÉCNICA. 

13.3.Cada PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO deverá ser entregue pela SPE ao 

MUNICÍPIO em prazos compatíveis com o cronograma de implantação. 

13.3.1. Após a data da entrega de cada PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO pela 

SPE, o MUNICÍPIO terá 30 (trinta) dias para a sua respectiva análise e aprovação. 

13.4. Caso o MUNICÍPIO determine alguma alteração ao PROJETO EXECUTIVO ou 

ao PLANO, conforme o caso, quando de sua análise, a SPE terá o prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de recebimento da determinação do MUNICÍPIO, para proceder 

aalteração determinada. 

13.5.A partir da alteração, o MUNICÍPIO terá novo prazo de 15 (quinze) dias para 

análise e aprovação do respectivo PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO, conforme o 

caso. 

13.6.Uma vez concluído o PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO, com todas as 

alterações, o MUNICÍPIO emitirá, por escrito, o respectivo termo de aprovação do 

PROJETO EXECUTIVO e/ou PLANO, em até 05 (cinco) dias contados de tal 

conclusão. 

13.7.Tendo transcorrido qualquer prazo mencionado no item 13.6. sem a manifestação 

do MUNICÍPIO acerca da versão inicial do PLANO e/ou do PROJETO EXECUTIVO 

ou de suas adaptações, o referido projeto será considerado aprovado. 



13.8.A SPE deverá dar início à execução de cada serviço e/ou obra mediante a emissão 

da ordem de início pelo MUNICÍPIO, que se dará quando da ocorrência dos seguintes 

fatos: 

a)aprovação do respectivo PLANO e/ou do PROJETO EXECUTIVO por parte do 

MUNICÍPIO, nos termos dos itens 13.6. e 13.7.; e 

b)obtenção das AUTORIZAÇÕES e LICENÇAS AMBIENTAIS pertinentes, nos 

termos previstos neste CONTRATO. 

13.9. No caso de SERVIÇOS, cuja execução deva ocorrer imediatamente após a 

assinatura do CONTRATO, sob pena, de sofrerem solução de continuidade, a sua 

execução deverá se iniciar em até 05 (cinco) dias contados da emissão da ordem de 

início do serviço, independentemente da apresentação dos respectivos PLANOS e 

PROJETOS EXECUTIVOS. 

13.9.1.Os SERVIÇOS indicados neste item 13.9 deverão ser prestados de acordo com a 

PROPOSTA TÉCNICA e com o disposto nos Anexos II e IV do EDITAL, até a 

aprovação final do PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO respectivo. 

13.9.2.A apresentação do PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO em relação aos 

SERVIÇOS mencionados neste item 13.9., bem como a sua aprovação, serão reguladas 

pelos itens 13.1. à 13.7.. 

13.9.3.A SPE deverá realizar as adaptações necessárias aos SERVIÇOS quando da 

aprovação final do PLANO e/ou PROJETO EXECUTIVO, conforme indicado pelo 

MUNICÍPIO. 

13.10. Na execução das obras que integram os SERVIÇOS, a SPE deverá utilizar 

materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos 

especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras 

que assegurem a integral solidez e segurança às obras, tanto na sua fase de construção, 

quanto na de operação. 

13.11.A eventual reprovação, pelo MUNICÍPIO, de parcela ou totalidade das obras que 

integram os SERVIÇOS, em qualquer momento, em decorrência da ação ou omissão da 

SPE, não implicará alteração dos prazos nem eximirá a SPE da aplicação das multas 

contratuais. 

13.12.A fiscalização das obras que integram os SERVIÇOS dar-se-á nos termos da 

Cláusula 31 deste CONTRATO. 

13.13.Uma vez concluída determinada obra, a SPE notificará o fato ao MUNICÍPIO, 

por escrito, para que esse último, dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data de emissão 

da notificação, proceda às vistorias necessárias. 

13.14.Caso, no prazo referido no item 13.13., o MUNICÍPIO ateste que a obra 

executada pela SPE está em ordem e que tenha sido implantada de acordo com as 

determinações deste CONTRATO, o MUNICÍPIO expedirá o respectivo Termo de 

Aceite da Obra. Caso contrário, no mesmo prazo, a SPE será notificada para que corrija 



as imperfeições apontadas, obrigando-se a dar início imediato aos reparos e/ou 

complementações exigidos. 

13.15.Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO em relação à realização da vistoria, nos 

prazos previstos neste CONTRATO, a obra em questão será considerada aceita no dia 

seguinte ao término do respectivo prazo. 

13.16.Até o final do prazo de vigência do CONTRATO e durante os prazos de garantia 

previstos na legislação aplicável, a SPE ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, sem ônus adicionais ao MUNICÍPIO, no todo ou em parte, as 

obras que integram os SERVIÇOS, em que forem verificados vícios, defeitos ou 

incorreções. 

13.17.O aceite das obras pelo MUNICÍPIO não exclui a responsabilidade civil da SPE 

pela solidez e segurança, nos limites estipulados neste CONTRATO, no Código Civil e 

na legislação aplicável. 

14. DAS AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS AMBIENTAIS 

14.1.A SPE será responsável pela obtenção das AUTORIZAÇÕES e a sua manutenção 

pelo prazo necessário à execução dos SERVIÇOS. 

14.2.As LICENÇAS AMBIENTAIS serão obtidas pela SPE, com o apoio da Prefeitura 

e em nome do Município. 

14.3.Caso, por fato imputável exclusivamente à SPE, as LICENÇAS AMBIENTAIS 

e/ou AUTORIZAÇÕES não sejam obtidas, o PROJETO EXECUTIVO e/ou PLANO já 

tenham sido aprovados pelo MUNICÍPIO nos termos da Cláusula 13, a contagem dos 

prazos para a conclusão das obras respectivas, previstos no Anexo II do EDITAL, será 

iniciada para todos os efeitos de apuração do desempenho e das metas da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

14.3.1. Caso as LICENÇAS AMBIENTAIS e/ou AUTORIZAÇÕES não sejam obtidas 

tempestivamente pela SPE, ou ainda, caso as AUTORIZAÇÕES e/ou LICENÇAS 

sejam suspensas ou canceladas por fato não imputável à SPE, sem prejuízo do disposto 

nas demais cláusulas do CONTRATO, aplica-se a: 

a)os prazos previstos no EDITAL e no CONTRATO, incluindo os seus Anexos, 

deverão ser proporcionalmente prorrogados, inclusive, para fins de análise das metas e 

padrões de desempenho da PPP ADMINISTRATIVA; 

b)a SPE ficará isenta da aplicação das sanções referentes à obtenção e manutenção das 

AUTORIZAÇÕES, previstas no presente CONTRATO e na legislação pertinente; e 

c)haverá a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

15. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SPE 



15.1.A SPE, durante todo o prazo da PPP ADMINISTRATIVA, deverá prestar os 

SERVIÇOS de acordo com o disposto neste CONTRATO, visando o pleno e 

satisfatório atendimento dos USUÁRIOS. 

15.2.Na prestação dos SERVIÇOS, a SPE terá ampla liberdade na direção de seus 

negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as prescrições deste 

CONTRATO, da legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e 

determinações do MUNICÍPIO. 

15.3.A prestação dos SERVIÇOS deverá ser realizada em conformidade com o Anexo 

II do EDITAL, PROPOSTA TÉCNICA, PROJETOS EXECUTIVOS e PLANOS. 

Deverá atender ainda as normas técnicas e demais regulamentos aplicáveis, tendo 

sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado. 

15.4.Os SERVIÇOS deverão ser prestados de forma adequada durante toda a PPP 

ADMINISTRATIVA, devendo ser entendido como serviço adequado aquele que 

satisfaz as condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

15.4.1. Para fins do disposto nesta cláusula, considera-se: 

a)regularidade: a prestação dos SERVIÇOS nas condições estabelecidas no 

CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis; 

b)continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos 

SERVIÇOS; 

c)eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e 

em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação aplicável, que assegurem, 

qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento do 

CONTRATO; 

d)atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua 

conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão dos SERVIÇOS, na 

medida das necessidades dos USUÁRIOS, nos termos definidos no CONTRATO; 

e)cortesia na prestação dos SERVIÇOS: conferir tratamento aos USUÁRIOS com 

civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentação de 

reclamações/sugestões; 

f)modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO: a justa correlação entre os encargos da PPP 

ADMINISTRATIVA, as receitas da SPE e a CONTRAPRESTAÇÃO paga pelo 

MUNICÍPIO. 

15.5.A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos e práticas, 

visando à continuidade da prestação dos SERVIÇOS e do atendimento aos USUÁRIOS, 

não acarretando riscos à saúde ou segurança destes e da comunidade, exceto os 

intrínsecos à própria atividade. 



15.6.A segurança envolve práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou 

minimizar a exposição dos USUÁRIOS e da comunidade a riscos ou perigos, oriundos 

da inadequada prestação dos SERVIÇOS atrelados as normas técnicas e regulamentos 

aplicáveis, cabendo à SPE: 

a)avisar de imediato ao MUNICÍPIO e demais autoridades competentes acerca de 

qualquer fato que, como resultado de suas atividades concedidas, ponham em risco a 

saúde e a segurança pública. O aviso deve incluir as possíveis causas que deram origem 

ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solução; 

b)na ocorrência de sinistro, avisar imediatamente ao MUNICÍPIO e apresentar no prazo 

de até 15 (quinze) dias contados da data da sua ocorrência, um relatório detalhado sobre 

as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle; 

c)capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de situações de 

emergência e de sinistros; e 

d)proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de 

emergência ou de sinistro. 

15.7. A SPE fica obrigada a avisar previamente o MUNICÍPIO acerca de quaisquer 

circunstâncias que afetem a qualidade, continuidade, eficiência e segurança, que atinjam 

diretamente os USUÁRIOS ou ainda impliquem modificação nas condições de 

prestação dos SERVIÇOS. 

15.8.Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e 

que sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, expedidas pelo MUNICÍPIO, deverão ser 

atendidas pela SPE como condições implícitas deste CONTRATO, observada a 

necessidade de, concomitantemente, quando aplicável, proceder-se à readequação do 

equilíbrio econômico- financeiro, na forma prevista neste CONTRATO. 

15.9.Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a SPE obriga-se a 

manter os níveis de continuidade e qualidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for 

o caso, a legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

16. DO DESEMPENHO DA SPE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1.A SPE deverá cumprir, nos termos deste CONTRATO, as metas previstas no 

Anexo II do EDITAL. 

16.2.Além das metas previstas no Anexo II do EDITAL, a SPE deverá cumprir os 

padrões de desempenho previstos no item 13 do mesmo Anexo II do EDITAL, devendo 

a CONTRAPRESTAÇÃO ser ajustada de acordo com os índices de desempenho 

alcançados, nos termos do referido anexo. 

16.3.Na hipótese da SPE ficar impedida de atingir as metas e/ou padrões de 

desempenho, total ou parcialmente, por motivos que não lhe sejam imputáveis, o 

MUNICÍPIO promoverá alterações nos objetivos e metas da PPP ADMINISTRATIVA, 

sempre assegurado o interesse público, limitada na parte do SERVIÇO em que for a 



SPE impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for o caso, das demais 

disposições deste CONTRATO aplicáveis à espécie, observada a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

17. DAS RECEITAS DA SPE 

17.1.A SPE terá direito a receber a CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS 

prestados, nos moldes mencionados neste CONTRATO. 

17.2.Será garantido, ainda, visando à modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, o direito 

à aferição de outras fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados, tais como exploração comercial do composto orgânico gerado e 

exploração do biogás, envolvendo, inclusive geração e comercialização de energia 

elétrica, desde que a exploração de tais fontes não acarrete prejuízo à normal prestação 

dos SERVIÇOS e que seja previamente autorizada pelo MUNICÍPIO. 

17.3.A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados deverá atender a legislação municipal, estadual e federal pertinentes. 

17.4. A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados refletirá na modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, na forma a ser 

ajustada entre o MUNICÍPIO e a SPE à época. 

18. DA CONTRAPRESTAÇÃO 

18.1.A CONTRAPRESTAÇÃO que irá remunerar a SPE será composta dos valores 

unitários (já realinhados desde a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL 

até a data de assinatura do CONTRATO, com base na fórmula paramétrica prevista 

neste instrumento), constantes da PROPOSTA COMERCIAL que integra este 

CONTRATO, independentemente de transcrição, multiplicados pelos respectivos 

quantitativos dos SERVIÇOS efetivamente prestados, tudo nos termos do EDITAL. 

18.2.A CONTRAPRESTAÇÃO será paga à SPE após a efetiva execução e medição dos 

SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos nos itens seguintes. 

18.3.O pagamento dos SERVIÇOS será efetuado quinzenalmente, com base nas 

medições quinzenais, apresentadas pela SPE e conferidas pelo MUNICÍPIO, 

acompanhadas da respectiva nota fiscal dos SERVIÇOS. 

18.4.A medição ocorrerá no primeiro dia útil da quinzena subseqüente ao da prestação 

dos SERVIÇOS. 

18.5.O MUNICÍPIO deverá emitir o competente relatório de aprovação no prazo de até 

05 (cinco) dias corridos após a apresentação das medições. 

18.6.A aceitação das medições e pagamento das faturas correspondentes, não isentarão a 

SPE das responsabilidades contratuais, nem implicarão no recebimento definitivo dos 

SERVIÇOS. 



18.7.Na hipótese do MUNICÍPIO não se manifestar formalmente a respeito dos 

SERVIÇOS prestados, no prazo fixado no item 18.5. acima, a SPE considerará os 

SERVIÇOS aceitos, podendo emitir a fatura correspondente, nos termos do item 18.9. 

abaixo. 

18.8.Em caso de aprovação parcial dos SERVIÇOS, a SPE poderá cobrar os valores 

incontroversos relativos aos SERVIÇOS aprovados pelo MUNICÍPIO. Nessa hipótese, 

deverá a SPE emitir a correspondente nota fiscal/fatura com os valores incontroversos, 

na forma do item 18.9. abaixo. 

18.9.As faturas serão emitidas pela SPE e enviadas ao MUNICÍPIO a partir da data de 

emissão do relatório de aprovação referido no item 18.5 acima ou a partir da expiração 

do prazo para a emissão do relatório de aprovação, conforme item 18.7., e deverão estar 

acompanhadas da cópia do relatório de aprovação da respectiva medição, ou, no caso de 

ocorrer a hipótese descrita no item 18.7 deste CONTRATO, da informação da SPE a 

respeito da omissão do MUNICÍPIO. 

18.9.1. Concomitantemente ao envio da (s) fatura (s) ao MUNICÍPIO, a SPE deverá 

enviar cópia da referida fatura (s) ao CONSELHO GESTOR DA PPP e ao BANCO. 

18.10. A não aprovação, no todo ou em parte, dos SERVIÇOS, implicará a obrigação da 

SPE de refazer, alterar, melhorar, corrigir ou completar seu conteúdo, conforme for o 

caso. 

18.10.1. No caso da não aprovação, no todo ou em parte, dos SERVIÇOS, a SPE 

poderá, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento do aviso de não aprovação, 

recorrer ao CONSELHO GESTOR DA PPP, a fim de que esse ente, na qualidade de 

fiscalizador, apresente seu parecer acerca dos SERVIÇOS não aprovados, em até 30 

(trinta) dias contados do recurso. 

18.11. A CONTRAPRESTAÇÃO será paga, pelo MUNICÍPIO à SPE, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da apresentação da (s) fatura (s), salvo se esse dia coincidir com dia 

em que não houver expediente na sede do MUNICÍPIO, hipótese em que o pagamento 

poderá ser prorrogado para o primeiro dia útil que se seguir. 

18.11.1. Caso o MUNICÍPIO não efetue o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO no 

prazo previsto neste item 18.11., a SPE enviará aviso ao CONSELHO GESTOR DA 

PPP, para que esse efetue o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO à SPE, em até 05 

(cinco) dias contados da data do aviso. 

18.12.No caso da SPE não receber a remuneração até o prazo previsto no subitem 

18.11.1., a SPE terá direito à CONTRAPRESTAÇÃO acrescida de multa 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, dos juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, calculado “pro rata die”, devendo o saldo a que tem direito – 

principal e encargos moratórios 

– ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, nos mesmos moldes do reajuste dos 

valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do vencimento até a data 

do efetivo pagamento. 



18.13.No caso de atraso referido no item 18.12., a SPE poderá executar a GARANTIA 

DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Cláusula 24. 

18.14.Além do disposto no item 18.13. acima, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a 

SPE poderá suspender a execução dos SERVIÇOS até que o MUNICÍPIO efetue o 

pagamento do valor em atraso, caso o atraso do pagamento perdure por mais de 90 

(noventa) dias. 

18.15.O MUNICÍPIO determinará a suspensão do pagamento de qualquer quantia 

devida à SPE sempre que a SPE se recusar ou dificultar ao MUNICÍPIO, por seus 

prepostos, a livre fiscalização dos SERVIÇOS, na forma prevista neste CONTRATO, 

ou ainda, no caso de paralisação dos SERVIÇOS em hipóteses não previstas neste 

CONTRATO, nos seus Anexos e na legislação aplicável. 

19. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

19.1. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão por conta de 

recursos próprios oriundos da dotação orçamentária abaixo, no exercício vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

19.2.Para os exercícios seguintes, os recursos financeiros para o custeio deste 

CONTRATO pelo MUNICÍPIO, durante sua vigência do CONTRATO, de recursos 

próprios oriundos das dotações específicas do MUNICÍPIO. 

19.3.O MUNICÍPIO compromete-se a consignar nos orçamentos anuais, durante o 

prazo da PPP ADMINISTRATIVA, dotações orçamentárias suficientes para custear 

este CONTRATO, cumprindo as obrigações pecuniárias assumidas junto à SPE por 

força deste CONTRATO. 

20. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

20.1.Observados os riscos a serem assumidos exclusivamente por cada uma das 

PARTES e os riscos a serem compartilhados entre elas, conforme previsto neste 

CONTRATO, é pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as 

relações entre o MUNICÍPIO e a SPE o permanente equilíbrio entre os encargos da SPE 

e as receitas da PPP ADMINISTRATIVA, referidas neste CONTRATO. 

20.2.Por força do disposto no item 20.1. acima, a CONTRAPRESTAÇÃO será 

preservada pelas regras de reajuste e revisão previstas na legislação aplicável, bem 

como pelas regras previstas neste CONTRATO, com a finalidade de assegurar às 

PARTES, durante todo o prazo da PPP ADMINISTRATIVA, a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

21. DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 

21.1. A CONTRAPRESTAÇÃO será reajustada a cada 12 (doze) meses, ou na menor 

periodicidade permitida por lei, de acordo com a seguinte fórmula, a ser aplicada a cada 

um dos valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO: 



  
    

 
 
  

   

 
 
 
 
  

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

     

    

     

     

      

      

21.1.1.Na hipótese de extinção de um dos índices que compõem a fórmula prevista 

neste item 21.1, deverá ser aplicado o índice que oficialmente o substituir. Caso não 

haja índice substituto, as PARTES deverão chegar a um acordo sobre o novo índice a 

ser aplicado. 

21.1.2.A data base dos valores será a data de apresentação da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

21.2.Ao final dos primeiros 12 (doze) meses de vigência do CONTRATO, será aplicado 

o primeiro reajuste, sendo que os demais reajustes serão aplicados a cada período de 12 

(doze) meses contados do último reajuste ocorrido. 

21.3.Os novos valores a serem aplicados pela SPE, pós reajuste, deverão ser 

comunicados ao MUNICÍPIO, no mínimo, com antecedência de 15 (quinze) dias. 

22. DA REVISÃO ORDINÁRIA 

22.1.As PARTES, a cada período de 04 (quatro) anos, realizarão as revisões que captem 

possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos SERVIÇOS, nas metas 

previstas para a PPP ADMINISTRATIVA, nos insumos em geral, consoante as 

disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem como da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

22.2.Sempre que houver revisão do CONTRATO, as PARTES poderão formalmente 

acordar, em complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer outra forma legal e juridicamente possível, que 

venha a atingir o objetivo de revisão, tais como: 

a)alteração dos prazos para o cumprimento das metas da PPP ADMINISTRATIVA, 

observado o interesse público; 



b)supressão ou aumento de encargos para a SPE; 

c)compensação financeira; 

d)alteração do prazo da PPP ADMINISTRATIVA, nos limites admitidos na legislação 

aplicável; 

e)combinação das alternativas referidas nas alíneas “a” a “d”; 

f)outras alternativas admitidas legalmente. 

22.3.No final de cada período de 04 (quatro) anos, qualquer das PARTES (“PARTE 

SOLICITANTE”) poderá apresentar à outra PARTE (“PARTE SOLICITADA”) o 

requerimento de revisão, contendo todas as informações e dados necessários à análise 

do pedido de revisão, acompanhado de “relatório técnico” ou “laudo pericial” onde se 

demonstre, inequivocadamente, a necessidade de revisão do CONTRATO. 

22.4.A PARTE SOLICITADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em 

que for encaminhado o requerimento de revisão referido no item anterior, para se 

pronunciar a respeito da proposta de revisão. 

22.4.1O prazo a que se refere o “caput” deste item 22.4 poderá ser suspenso uma única 

vez, caso a PARTE SOLICITADA solicite à PARTE SOLICITANTE a apresentação de 

informações adicionais, voltando o prazo a fluir a partir do cumprimento dessa 

exigência. 

22.5.A PARTE SOLICITADA, no prazo referido no item 22.4, enviará comunicação 

escrita, à PARTE SOLICITANTE, manifestando sua concordância ou não com a 

proposta de revisão, admitindo: 

a)no caso de concordância com a proposta de revisão, as PARTES deverão, em até 10 

(dez) dias contados da comunicação escrita enviada pela PARTE SOLICITADA, 

celebrar o respectivo termo aditivo ao CONTRATO, sendo o MUNICÍPIO o 

responsável pela publicação do extrato, nos termos da lei; 

b)no caso de não concordância, parcial ou total, com a proposta de revisão (a qual 

deverá ser fundamentada) e/ou de a PARTE SOLICITADA apresentar alternativa de 

revisão, poderá a PARTE SOLICITANTE apresentar recurso ao CONSELHO 

GESTOR DA PPP, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da 

comunicação escrita enviada pela PARTE SOLICITADA, para que o CONSELHO 

opine a respeito da revisão. 

22.5.1. Na hipótese do item 22.5., “b”, o CONSELHO GESTOR DA PPP deverá opinar 

sobre a revisão em até 60 (sessenta) dias contados da apresentação do recurso. 

22.6. Caso o pedido de revisão seja apresentado pela SPE e se refira ao valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO e, nos prazos referidos nos itens 22.4. e 22.5. acima, o 

MUNICÍPIO e/ou o CONSELHO GESTOR DA PPP, conforme o caso, não se 

manifeste(em) a respeito da proposta de revisão apresentada pela SPE, a SPE cobrará, a 



partir da fatura seguinte, a CONTRAPRESTAÇÃO com base nos novos valores 

propostos, até que haja decisão final na esfera administrativa. 

22.7. Caso a decisão final na esfera administrativa seja contrária aos valores propostos 

pela SPE e/ou a favor dos valores propostos pelo MUNICÍPIO, os valores 

eventualmente pagos a maior, serão compensados nas faturas subsequentes, em parcelas 

iguais e sucessivas, com valor limitado a 10% (dez por cento) do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, sem prejuízo do direito das PARTES de recorrerem à 

arbitragem para discussão dos valores a serem aplicados. 

23. DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

23.1. O CONTRATO deverá ser revisto, a qualquer tempo, quando se verificarem 

qualquer dos seguintes eventos: 

a)sempre que houver modificação unilateral do CONTRATO, imposta pelo 

MUNICÍPIO, que importe variação dos seus custos ou das receitas, tanto para mais 

quanto para menos; 

b)excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos 

tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data de 

apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, desde que acarretem repercussão nos 

custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as 

condições financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 3º do 

artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/95; 

c)sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da 

Administração Pública, resultem, comprovadamente, em variações dos custos da SPE, 

incluindo determinações de autoridades ambientais que alterem os encargos da PPP 

ADMINISTRATIVA, dentre eles, a modificação ou antecipação das metas da PPP 

ADMINISTRATIVA previstas no Anexo II do EDITAL; 

d)sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto 

direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isenção, redução, desconto 

ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário; 

e)sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e 

interferências imprevistas - ou mesmo que previstas, não possam ser evitadas - para 

efetivação dos quais não seja atribuível responsabilidade à SPE, acarretem alteração dos 

custos da SPE; 

f)nos demais casos expressamente previstos no CONTRATO; 

g)nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, não motivados ou causados pela SPE. 

23.2. Sempre que houver revisão do CONTRATO, as PARTES poderão formalmente 

acordar, em complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer outra forma legal e juridicamente possível, que 

venha a atingir o objetivo de revisão, tais como: 



a)alteração dos prazos para o cumprimento das metas da PPP ADMINISTRATIVA, 

observado o interesse público; 

b)supressão ou aumento de encargos para a SPE; 

c)compensação financeira; 

d)alteração do prazo da PPP ADMINISTRATIVA, nos limites admitidos na legislação 

aplicável; 

e)combinação das alternativas referidas nas alíneas “a” a “d”; 

f)outras alternativas admitidas legalmente. 

23.3.A revisão de que trata esta cláusula, com a recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro do CONTRATO, solicitada com base em determinado evento ou fato que lhe 

deu origem, não poderá ser novamente invocada para fim de revisões posteriores com 

base no mesmo evento ou fato. 

23.4.Sempre que se efetivar a revisão referida nesta cláusula, considerar-se-á 

restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

23.5.Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 23.1, qualquer uma das 

PARTES (a “PARTE SOLICITANTE”) poderá encaminhar à outra (“PARTE 

SOLICITADA”), em até 30 (trinta) dias de sua verificação, o requerimento de revisão, 

contendo todas as informações e dados necessários à análise do pedido de revisão, 

acompanhado de “relatório técnico” ou “laudo pericial” onde se demonstre, 

inequivocadamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais 

componentes de custos que definem a CONTRAPRESTAÇÃO e seus reflexos sobre as 

receitas da SPE ou sobre as demais disposições do CONTRATO. 

23.6.A PARTE SOLICITADA terá prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em 

que for protocolado o requerimento de revisão referido no item anterior, para se 

pronunciar a respeito. 

23.6.1. O prazo a que se refere o “caput” deste item 23.6 poderá ser suspenso uma única 

vez, caso a PARTE SOLICITADA solicite à PARTE SOLICITANTE a apresentação de 

informações adicionais, voltando o prazo a fluir, sem solução de continuidade, a partir 

do cumprimento dessa exigência. 

23.7. A PARTE SOLICITADA, no prazo referido no item 23.6., enviará comunicação, 

escrita, à PARTE SOLICITANTE, manifestando a sua concordância ou não com a 

proposta de revisão apresentada,sendo que: 

a)no caso de concordância com a proposta de revisão, as PARTES deverão em até 10 

(dez) dias contados da comunicação escrita enviada pela PARTE SOLICITADA, 

celebrar o respectivo termo aditivo ao CONTRATO, tornando o MUNICÍPIO 

responsável pela publicação do extrato, nos termos da lei; 



b)no caso de não concordância, parcial ou total, com a proposta de revisão (a qual 

deverá ser fundamentada) e/ou de a PARTE SOLICITADA apresentar alternativa de 

revisão, poderá a PARTE SOLICITANTE apresentar recurso ao CONSELHO 

GESTOR DA PPP, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da 

comunicação escrita enviada pela PARTE SOLICITADA, para que aquele ente opine 

sobre a revisão. 

23.7.1. Na hipótese do item 23.7., “b”, o CONSELHO GESTOR DA PPP deverá opinar 

sobre a revisão em até 60 (sessenta) dias contados da apresentação do recurso. 

23.8.Caso o pedido de revisão apresentado pela SPE, refira-se ao valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO e nos prazos referidos nos itens 23.6 e 23.7, o MUNICÍPIO 

e/ou o CONSELHO GESTOR DA PPP, não se manifeste(em) a respeito da proposta de 

revisão apresentada pela SPE, a SPE cobrará, a partir da fatura seguinte, a 

CONTRAPRESTAÇÃO com base nos valores propostos, até que haja decisão final em 

esfera administrativa. 

23.9.Caso a decisão final em esfera administrativa seja contrária ao valor proposto pela 

SPE e/ou a favor dos valores propostos pelo MUNICÍPIO, os valores eventualmente 

pagos a maior serão compensados nas faturas subsequentes, em parcelas iguais e 

sucessivas, com valor limitado a 10% (dez por cento) do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, sem prejuízo do direito das PARTES recorrerem à arbitragem 

na forma prevista neste CONTRATO para discutir os valores objeto da revisão. 

24. DA GARANTIA DE PAGAMENTO 

24.1.Para fins de garantir o pagamento da remuneração devida pelo MUNICÍPIO, será 

aberta pelo MUNICÍPIO, concomitantemente com a celebração do CONTRATO, uma 

CONTA GARANTIA no BANCO, a qual deverá ter, permanentemente, um saldo 

mínimo de 03 (três) vezes o valor médio das 3 (três) últimas CONTRAPRESTAÇÕES 

devidas. 

24.2.O saldo mínimo inicial corresponderá a 03 (três) vezes o valor da primeira 

CONTRAPRESTAÇÃO projetada nos termos da PROPOSTA COMERCIAL e deverá 

ser composto no prazo de até 03 (três) meses, contados da data de assinatura do 

CONTRATO. 

24.3.A partir do 4º (quarto) mês de vigência do CONTRATO, o valor do saldo mínimo 

deverá 

ser revisto e ajustado de acordo com a CONTRAPRESTAÇÃO efetivamente devida 

pelo MUNICÍPIO, calculada com base nos efetivos quantitativos dos SERVIÇOS 

prestados, e, a partir daí, mensalmente, de forma que, todo mês, o valor do saldo 

mínimo corresponda à media das 03 (três) CONTRAPRESTAÇÕES anteriores. 

24.4.Para os fins do previsto no item 24.3., o MUNICÍPIO deverá sempre informar o 

BANCO acerca do ajuste promovido e transferir para a CONTA GARANTIA, no início 

de cada mês, o montante necessário para compor o novo saldo mínimo ajustado. 



24.5.O saldo da CONTA GARANTIA será utilizado (i) sempre que os demais recursos 

orçamentários do MUNICÍPIO forem insuficientes para fazer face às obrigações 

pecuniárias assumidas pelo MUNICÍPIO em virtude do presente CONTRATO 

(pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, das multas, juros e/ou das indenizações 

devidas) e/ou (ii) no caso de atraso, por parte do MUNICÍPIO, no cumprimento de 

qualquer obrigação pecuniária devida à SPE (pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, 

das multas e/ou das indenizações devidas), inclusive, mas não exclusivamente, no caso 

previsto no item 18.12. 

24.6.Todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, o BANCO verificará se há algum valor 

devido à SPE, a título de CONTRAPRESTAÇÃO, multa, juros e/ou de indenizações. 

Caso o BANCO verifique a existência de algum valor devido à SPE, deverá utilizar os 

recursos existentes na CONTA GARANTIA, transferindo-os automaticamente à conta 

corrente da SPE, até o montante necessário a quitar o valor devido pelo MUNICÍPIO. 

24.7.Sem prejuízo da verificação por parte do próprio BANCO, qualquer das PARTES 

poderá informar o BANCO, por escrito, sobre a existência de qualquer valor devido 

pelo MUNICÍPIO à SPE e não pago nas datas previstas no CONTRATO, para que o 

BANCO, automática e imediatamente, após receber a informação de qualquer das 

PARTES, destine recursos da CONTA GARANTIA à conta corrente da SPE, até o 

montante necessário a quitar o valor devido pelo MUNICÍPIO. 

24.8.Sempre que forem utilizados os recursos existentes na CONTA GARANTIA, o 

saldo mínimo da CONTA GARANTIA deverá ser imediatamente reposto pelo 

MUNICÍPIO, de forma a sempre corresponder a 03 (três) vezes o valor médio das 

últimas 03 (três) CONTRAPRESTAÇÕES devidas, de acordo com o disposto no item 

24.1. 

24.9.A CONTA GARANTIA somente poderá ser encerrada quando forem liquidadas as 

obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO por força do presente CONTRATO. 

24.10.Uma vez adimplidas, pelo MUNICÍPIO, todas as obrigações assumidas por força 

do presente CONTRATO, o MUNICÍPIO poderá levantar o valor depositado na 

CONTA GARANTIA. 

24.11.O MUNICÍPIO compromete-se a, concomitantemente com a celebração do 

CONTRATO, celebrar com o BANCO instrumento por meio do qual autorizará essa 

instituição a realizar a transferência automática de valores da CONTA GARANTIA à 

SPE e a tomar as demais providências com vistas a operacionalizar o disposto nesta 

cláusula, ficando certo que a SPE assinará o referido instrumento na qualidade de 

interveniente- anuente. 

24.12. Os rendimentos resultantes de eventual aplicação financeira dos recursos 

existentes na CONTA GARANTIA, durante toda a vigência deste CONTRATO, 

deverão ser mantidos naquela conta e reverterão, ao final do CONTRATO, ao 

MUNICÍPIO. 

25. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 



25.1.Como garantia do integral cumprimento das obrigações assumidas neste 

CONTRATO, a SPE ou seus controladores, apresenta a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO, no valor de R$ _______ (__________), na forma de __________, 

prevista no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

25.2.O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO corresponderá a 0,5% 

(zero virgula cinco por cento) do valor do CONTRATO, atualizado nos mesmos moldes 

dos reajustes aplicados à CONTRAPRESTAÇÃO. 

25.2.1. Para os fins deste item 25.2., o valor do CONTRATO será ajustado a cada final 

do ano de vigência, à medida da sua execução. 

25.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser mantida pela SPE 

até a data de extinção do CONTRATO, por meio de renovações periódicas. 

25.3.1. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a SPE fica 

obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, nos termos e condições originalmente aprovados pelo MUNICÍPIO. 

25.4.O MUNICÍPIO recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO com 

vistas a se ressarcir de danos gerados pela SPE ao MUNICÍPIO, para pagamento dos 

prêmios dos seguros previstos neste instrumento, caso a SPE não o faça, ou sempre que 

seja necessário, nos termos referidos neste CONTRATO. 

25.5.Sempre que o MUNICÍPIO utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a SPE deverá proceder à reposição de seu montante integral, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contados da data de utilização. 

25.6.O recurso à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será efetuado por 

meio de comunicação escrita dirigida pelo MUNICÍPIO à SPE, respeitados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

25.7.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá conter qualquer 

tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa 

deixar dúvidas quanto à sua firmeza. 

25.8.Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO correrão por conta da SPE. 

25.9.Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo MUNICÍPIO. 

25.10.A liberação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ficará 

condicionada à autorização do MUNICÍPIO, depois de apurado, administrativamente, o 

cumprimento das obrigações assumidas pela SPE. 

25.11.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser liberada pelo 

MUNICÍPIO em até 30 (trinta) dias contados da data do término do CONTRATO. 



25.12.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada em dinheiro será 

devolvida, sem qualquer reajuste, juros ou correção monetária, após solicitação, por 

escrito, da SPE, desde que não haja multas a aplicar, acertos ou quaisquer outras 

pendências. 

26. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

26.1. São direitos e obrigações dos USUÁRIOS: 

a)receber os SERVIÇOS adequados; 

b)receber do MUNICÍPIO informações para a defesa de interesses individuais ou 

coletivos; 

c)levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e da SPE as irregularidades de que tenham 

conhecimento, referentes aos SERVIÇOS prestados; 

d)comunicar ao CONSELHO GESTOR DA PPP atos ilícitos praticados pela SPE, 

durante a prestação dos SERVIÇOS; 

e)contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais 

lhes são prestados os SERVIÇOS; 

f)acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma da lei e da 

regulamentação; 

g)respeitar as condições e horários de prestação dos SERVIÇOS estabelecidos na 

regulamentação; 

h)responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos que ultrapassem a massa, o volume e/ou que não estejam de acordo com as 

demais características dos resíduos abarcados pelos SERVIÇOS, tais como, (entulho e 

grandes objetos), na forma da lei e da regulamentação; 

i)obedecer às regras relativas à destinação final dos resíduos sólidos, na forma da lei e 

da regulamentação; 

j)contribuir ativamente para a minimização dos resíduos, por meio da racionalização dos 

resíduos gerados, bem como à sua reutilização, reciclagem ou recuperação. 

27. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE 

27.1. São direitos e obrigações da SPE: 

a)manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à PPP 

ADMINISTRATIVA; 

b)zelar pela integridade dos bens vinculados à PPP ADMINISTRATIVA, mediante a 

contratação dos respectivos seguros; 



c)adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, para a garantia do patrimônio 

vinculado à PPP ADMINISTRATIVA; 

d)prestar contas da gestão dos SERVIÇOS ao MUNICÍPIO, por meio de relatórios 

periódicos, na forma prevista na Cláusula 31 do CONTRATO; 

e)permitir aos encarregados da fiscalização do MUNICÍPIO livre acesso, em qualquer 

época, às obras incluídas no objeto deste CONTRATO, aos equipamentos e às 

instalações integrantes dos SERVIÇOS, bem como a seus registros contábeis; 

f)captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos SERVIÇOS; 

g)realizar as obras previstas na PROPOSTA TÉCNICA, fornecer e implantar 

equipamentos e instalações necessárias para garantir a continuidade, modernização e 

ampliação dos SERVIÇOS, conforme previsto no EDITAL; 

h)obter e manter, junto às autoridades competentes, as AUTORIZAÇÕES, necessárias à 

execução dos SERVIÇOS, sendo responsável pelos custos com tal obtenção, na forma 

prevista neste CONTRATO; 

i)executar todos os SERVIÇOS, atividades e obras incluídas no objeto deste 

CONTRATO, com zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a técnica 

aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, de acordo com as normas, padrões e 

especificações estabelecidas pelo MUNICÍPIO; 

j)auxiliar o MUNICÍPIO na preservação do meio ambiente, zelando pela proteção dos 

recursos naturais; 

k)providenciar para que seus empregados e agentes, bem como suas contratadas, 

encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados perante as repartições 

competentes, usem visivelmente crachá indicativo de suas funções e estejam instruídos 

a prestar apoio à ação do MUNICÍPIO; 

l)prestar, no prazo determinado e no que lhe for atribuível, as informações que lhe 

forem solicitadas pelo MUNICÍPIO; 

m)manter atualizado e fornecer ao MUNICÍPIO, sempre que solicitado, e 

principalmente ao final da PPP ADMINISTRATIVA, todos os documentos, desenhos e 

cadastros das instalações e equipamentos referentes à execução dos SERVIÇOS; 

n)responder, nos termos da lei, por quaisquer danos e/ou prejuízos causados ao 

MUNICÍPIO por sua culpa e/ou dolo ou de seus prepostos ou terceiros contratados, na 

execução dos SERVIÇOS; 

o)manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais resultantes deste CONTRATO; 

p)prever, nos contratos celebrados com terceiros, que sejam observadas rigorosamente 

as regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposições legais, regulamentares e 



técnicas aplicáveis, informando, ainda, aos terceiros que não haverá qualquer relação 

jurídica entre estes e o MUNICÍPIO; 

q)suspender a execução dos SERVIÇOS, na hipótese de o atraso no pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO superar o prazo de 90 (noventa) dias; 

r)publicar anualmente as demonstrações financeiras da SPE; 

s)obter e manter as AUTORIZAÇÕES; 

t)contribuir para a manutenção das LICENÇAS AMBIENTAIS durante todo o prazo em 

que se fizer necessário para a execução dos SERVIÇOS; 

u)a SPE não será responsável pelas questões e passivos, inclusive os de natureza 

ambiental, (i) relativos a atos ou fatos anteriores à assunção dos SERVIÇOS pela SPE, 

ainda que verificados após tal data, e os (ii) que, ainda que posteriores à assunção dos 

SERVIÇOS, decorram de determinação de autoridade ambiental para adaptação à 

legislação aplicável, em prazos ou condições diferentes dos prazos e metas fixados para 

esta PPP ADMINISTRATIVA, nos termos previstos no EDITAL e seus Anexos. 

28. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

28.1. São direitos e obrigações do MUNICÍPIO: 

a)regulamentar os SERVIÇOS e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

b)aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

c)operar a central de atendimento aos USUÁRIOS implantada pela SPE; 

d)intervir na prestação dos SERVIÇOS, nos casos e condições previstos neste 

CONTRATO e em Lei; 

e)extinguir a PPP ADMINISTRATIVA, ouvido o CONSELHO GESTOR DA PPP, nos 

casos previstos em Lei e na forma prevista no CONTRATO; 

f)cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos SERVIÇOS e as cláusulas 

contratuais da PPP ADMINISTRATIVA; 

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

reclamações dos USUÁRIOS; 

h)declarar de utilidade pública os bens necessários à execução dos SERVIÇOS, 

promovendo as desapropriações eventualmente necessárias, cabendo à SPE os ônus e 

encargos decorrentes da liquidação e pagamento das indenizações, nos termos deste 

CONTRATO; 

i)estimular o aumento da qualidade, produtividade e preservação do meio-ambiente; 



j)receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações dos USUÁRIOS, que serão 

cientificados das providências tomadas; 

k)fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados 

à PPP ADMINISTRATIVA, solicitados por escrito pela SPE; 

l)assegurar à SPE a plena utilização dos bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA perante 

qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas; 

m)pagar à SPE as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, 

quando devidas, decorrentes das hipóteses de extinção da PPP ADMINISTRATIVA 

referidas neste CONTRATO; 

n)examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pela SPE, com vistas à 

construção, reformulação e/ou adaptação dos SERVIÇOS, sem prejuízo das 

autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor; 

o)realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da SPE; 

p) fiscalizar o desenvolvimento das ações da SPE, para que sejam garantidas boas 

condições de saúde à população; 

q)manter estrutura funcional e organizacional adequada para a fiscalização dos 

SERVIÇOS; 

r)manter em seus arquivos os PROJETOS EXECUTIVOS e os PLANOS, bem como a 

documentação referente à execução dos SERVIÇOS, que lhe serão encaminhados pela 

SPE posteriormente ao recebimento das obras incluídas no objeto deste CONTRATO; 

s)auxiliar e apoiar a SPE no relacionamento com os demais prestadores de serviços 

públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais, e com as 

comunidades de USUÁRIOS, buscando facilitar o cumprimento das obrigações 

previstas neste CONTRATO; 

t)adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com a SPE na obtenção 

de financiamentos para prestação dos SERVIÇOS, inclusive anuir no respectivo 

contrato de financiamento, se assim exigir a instituição financiadora; 

u)contribuir para a obtenção e a manutenção das LICENÇAS AMBIENTAIS; 

v)emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua 

responsabilidade, nos termos do EDITAL e seus Anexos, PROJETOS EXECUTIVOS, 

PLANOS, PROPOSTA TÉCNICA e da legislação vigente. 

29. DOS CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS 

29.1.Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 

SPE poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou 

complementares aos SERVIÇOS, bem como a implantação de projetos associados, 

desde que não ultrapassem o prazo da PPP ADMINISTRATIVA. 



29.2.Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos assumidos neste CONTRATO, a 

SPE poderá subcontratar terceiros para a execução de parcela dos SERVIÇOS. 

29.3.A SPE obriga-se somente a contratar empresas com entidades que detenham 

capacidade técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que não haverá 

qualquer relação jurídica entre estes e o MUNICÍPIO. 

29.4.Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no que 

se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 

nenhuma relação jurídica entre estes terceiros e o MUNICÍPIO. 

29.5.A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento de 

todas as normas aplicáveis à PPP ADMINISTRATIVA. 

30. DOS SEGUROS 

30.1. A SPE obriga-se a contratar, às suas expensas, até o início da prestação dos 

SERVIÇOS, junto à seguradora de sua livre escolha, em condições aceitáveis pelo 

MUNICÍPIO, além dos seguros obrigatórios por lei, os seguintes seguros: 

a)seguro de responsabilidade civil, cobrindo a SPE e o MUNICÍPIO pelos montantes 

por que possam vir a ser responsabilizados a título de perdas e danos, indenizações, 

custas processuais, honorários advocatícios e outros encargos, em relação à morte ou 

lesão de pessoas e danos a bens resultantes do desenvolvimento das atividades previstas 

no CONTRATO. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil não será 

inferior a .........................devendo esse valor ser corrigido monetariamente no mesmo 

prazo e de acordo com o mesmo critério de reajuste aplicado à CONTRAPRESTAÇÃO. 

30.2.O MUNICÍPIO deverá ser indicado como co-segurado nas apólices dos seguros 

referidos nesta cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão, modificação ou 

substituição ser previamente aprovado pelo MUNICÍPIO. 

30.3.Ocorrendo a hipótese de sinistros referentes às obras incluídas no objeto deste 

CONTRATO, não cobertos pelos seguros contratados, a SPE responderá isoladamente 

pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar ao MUNICÍPIO em decorrência da 

execução dos SERVIÇOS, correndo às suas expensas, exclusivamente, as indenizações 

resultantes de tais danos e/ou prejuízos. 

30.4.Em caso de descumprimento, pela SPE, da obrigação de contratar ou manter as 

apólices de seguro de que trata esta cláusula, deverá o MUNICÍPIO, mediante prévia 

ciência à SPE, proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios das referidas 

apólices, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da SPE, que permanecerá 

responsável pelos eventuais danos ou ônus decorrentes da falta de cumprimento das 

obrigações. 

30.5.O não reembolso em caráter imediato, pela SPE, das despesas realizadas pelo 

MUNICÍPIO na forma prevista no item anterior, autoriza o MUNICÍPIO a se utilizar da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, até o limite de tais despesas. 



30.6.Nenhum serviço ou obra poderá ser iniciado sem a prévia contratação dos seguros 

correspondentes, sob pena de caracterização do inadimplemento da SPE. A SPE deverá 

encaminhar ao MUNICÍPIO todas as apólices dos seguros contratados, em até 15 

(quinze) dias contados da sua contratação, com a finalidade de se verificar suas 

condições. 

30.7.O MUNICÍPIO poderá recusar as apólices de seguro apresentadas pela SPE, em 

até 15 (quinze) dias contados de sua apresentação, devendo manifestar sua decisão 

fundamentada e por escrito, determinando que a SPE proceda às correções e adaptações 

que se façam necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias. 

30.8.Caso o MUNICÍPIO não se manifeste na forma e no prazo indicados no item 30.7. 

anterior, as apólices de seguro apresentadas pela SPE serão consideradas como 

tacitamente aceitas pelo MUNICÍPIO. 

30.9.A SPE deverá comprovar ao MUNICÍPIO, até o 10º (décimo) dia útil de cada ano 

civil, que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estarão válidas até o 

último dia do exercício em curso (seguro sempre por 1 ano = 12 meses). 

30.10.A SPE deverá enviar ao MUNICÍPIO cópia autenticada dos comprovantes de 

quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após seu respectivo pagamento. 

30.11.A SPE deverá fazer constar na(s) apólice(s) de seguro(s) contratada(s), item 

especial que obrigue a seguradora a prestar informações ao MUNICÍPIO, referentes à 

redução de importâncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total ou 

parcial do(s) seguro(s). 

30.12.O descumprimento, pela SPE, de qualquer das disposições contidas nesta 

cláusula, poderá ensejar, a critério do MUNICÍPIO, a declaração de caducidade da PPP 

ADMINISTRATIVA, após o devido procedimento previsto na Cláusula 35, sem 

prejuízo da penalidade cabível. 

31. DA FISCALIZAÇÃO 

31.1.A fiscalização no cumprimento do CONTRATO, englobando a aplicação das 

penalidades, será realizada pelo MUNICÍPIO, por sua Administração Direta Indireta, de 

acordo com os instrumentos próprios mantidos entre as contratadas. 

31.2.Para exercício da fiscalização, a SPE obriga-se a manter cadastro atualizado, 

conferindo livre acesso ao MUNICÍPIO, a todos os dados, livros, registros e 

documentos relacionados à PPP ADMINISTRATIVA, prestando, a respeito desses, os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo MUNICÍPIO, em prazo razoavelmente 

estabelecido de comum acordo entre as PARTES. 

31.2.1. As atividades de fiscalização mencionadas nesta cláusula, poderão ser 

acompanhadas pela SPE, por meio de seus representantes, especialmente, indicados 

para esta finalidade. 



31.3.A SPE deverá submeter seus veículos à fiscalização sempre que o MUNICÍPIO o 

exigir, procedendo da maneira que for determinada pelos instrumentos de regulação da 

PPP ADMINISTRATIVA e pela legislação aplicável. 

31.4.Caberá ao MUNICÍPIO verificar se, no desenvolvimento dos SERVIÇOS, estão 

sendo cumpridas as disposições deste CONTRATO e dos documentos que o integram, 

inclusive aprovar a medição dos SERVIÇOS executados. 

31.5.Caberá ao MUNICÍPIO, ainda, autorizar a Substituição de materiais e alterações 

necessárias e participar de soluções de eventuais problemas executivos e de todos os 

atos que se fizerem necessários para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO. 

31.6.A fiscalização da PPP ADMINISTRATIVA pelo MUNICÍPIO não poderá obstruir 

ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela SPE. 

31.7.A SPE deverá apresentar ao MUNICÍPIO relatórios técnicos, operacionais e 

financeiros, em até 15 (quinze) dias após o final de cada ano da PPP 

ADMINISTRATIVA, com a finalidade de demonstrar a execução dos SERVIÇOS 

previstos neste CONTRATO. 

31.7.1. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos neste item 31.7. 

serão estabelecidos em ato normativo a ser exarado pelo MUNCÍPIO. 

31.8.As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização, 

deverão ser aplicadas e vincularão a SPE, após a instauração de procedimento 

administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

31.9.A SPE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, os SERVIÇOS pertinentes à PPP ADMINISTRATIVA 

em que a fiscalização verifique, de forma justificada, vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos que forem fixados pelo 

MUNICÍPIO. 

31.9.1. Caso a SPE não concorde com os atos da fiscalização do MUNICÍPIO, poderá 

recorrer ao CONSELHO GESTOR DA PPP. 

31.10. O CONSELHO GESTOR DA PPP exercerá o papel de segunda instância 

administrativa nas atividades relativas à aplicação de penalidades originadas dos 

trabalhos de fiscalização. 

31.10.1. Sem prejuízo das atividades de segunda instância do CONSELHO GESTOR 

DA PPP em relação aos atos praticados pelo MUNICÍPIO na fiscalização, esse último 

poderá exercer a sua própria fiscalização dos SERVIÇOS, nos termos das normas por 

ele editadas. 

32. DAS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO E DA SPE 

32.1. São hipóteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do MUNICÍPIO: 



a)não declarar utilidade pública, não promover a desapropriação nos prazos e nas 

condições previstas neste CONTRATO e Anexos, não instituir servidões 

administrativas, não propor limitações administrativas ou não permitir à SPE ocupar 

provisoriamente as ÁREAS, salvo se por motivo de caso fortuito ou força maior, 

conforme previsto neste CONTRATO; 

b)não efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO nos prazos indicados neste 

CONTRATO; 

c)não emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua 

responsabilidade, nos termos definidos no EDITAL, neste CONTRATO e na forma da 

legislação vigente; 

d)deixar de tomar qualquer providência prevista neste CONTRATO sob sua 

responsabilidade e que seja necessária à prestação dos SERVIÇOS pela SPE; 

e)agir ou se omitir de forma a não manter e/ou restabelecer o equilíbrio econômico- 

financeiro do CONTRATO; 

f)não tomar as providências necessárias para formalizar e concretizar a GARANTIA DE 

PAGAMENTO, conforme previsto na Cláusula 24 deste CONTRATO. 

32.2. No caso de ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas “a”, 

“c”, “d”, “e” e “f” do item 32.1. acima, a SPE: 

a)não será responsabilizada pelo atraso ou pelas incorreções ou prejuízos causados na 

prestação dos SERVIÇOS; 

b)terá direito à revisão dos prazos previstos nos cronogramas constantes na PROPOSTA 

TÉCNICA; 

c)terá direito à readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

32.2.1. No que tange aos atos para a desapropriação, além do disposto nas alíneas do 

item 32.2., aplicar-se-á o disposto no item 12.6. 

32.3. Será caracterizado como inadimplemento da SPE o descumprimento de qualquer 

dispositivo constante do CONTRATO, de seus Anexos e da legislação aplicável. 

33. DA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E GANHOS ENTRE AS PARTES 

33.1.Fica certo que, para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, a LICITANTE 

VENCEDORA considerou os quantitativos mensais dos SERVIÇOS previstos nos 

Anexo II e IV do EDITAL. 

33.2.A SPE não assumirá os riscos da execução dos SERVIÇOS decorrentes de caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe, de ato da administração ou outras interferências 

imprevistas. 



33.2.1. Caso os SERVIÇOS sejam afetados pelos eventos referidos nesta cláusula, os 

prazos previstos nos cronogramas constantes na PROPOSTA TÉCNICA, no Anexo II e 

no Anexo IV do EDITAL, bem como os valores que compõem a 

CONTRAPRESTAÇÃO deverão ser revistos, tal como previsto nas demais disposições 

deste CONTRATO, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro. 

33.3. Nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Lei Federal nº 11.079/04, as PARTES 

compartilharão, de forma igual, os ganhos econômicos decorrentes da redução do risco 

de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. 

34. DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

34.1.No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, por parte da SPE, 

decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da 

Administração ou de interferências imprevistas, que retardem ou impeçam o 

cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pelo MUNICÍPIO, 

ficará a SPE exonerada de responsabilidade pelo atraso no cumprimento dos prazos 

previstos nos cronogramas constantes na PROPOSTA TÉCNICA e das demais 

obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem prejuízo da readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, pelos meios previstos neste CONTRATO. 

34.2.Para fins do disposto no item 34.1., considera-se: 

a)força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria 

óbice intransponível para a SPE na execução deste CONTRATO, consubstanciado em 

ato superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas; 

b)caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 

gera obstáculo intransponível para a SPE no cumprimento deste CONTRATO; 

c)fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva 

ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO; 

d)ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, 

incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a 

sua execução pela SPE, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes; 

e)interferências imprevistas: ocorrências materiais não previstas pelas PARTES quando 

da celebração deste CONTRATO, mas que surgem no decorrer de sua execução de 

modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o 

prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciada pela descoberta 

superveniente de obstáculos materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a 

execução do CONTRATO, mesmo que sua existência seja anterior à data de assinatura 

do CONTRATO, mas só revelada posteriormente. 

34.3. Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do SERVIÇO a sua interrupção 

pela SPE em situação de emergência que comprometa a segurança de pessoas e bens, 

nas seguintes hipóteses: 



a)quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de qualquer 

natureza nas obras incluídas no objeto deste CONTRATO; 

b)caso, a juízo da SPE, houver comprometimento da segurança de instalações ou de 

pessoas. 

34.4.A ocorrência de qualquer dos eventos previstos nesta cláusula deverá ser 

imediatamente comunicada pela SPE ao MUNICÍPIO, incluindo as medidas que 

estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo 

que, no caso de interrupção motivada por razões de ordem técnica, o MUNICÍPIO 

deverá ser previamente comunicado. 

34.5.Cabe à SPE, em qualquer das hipóteses desta cláusula, adotar as providências 

cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do SERVIÇO ao prazo estritamente 

necessário, sujeito à fiscalização do MUNICÍPIO. 

34.6.Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta cláusula, o MUNICÍPIO e a 

SPE acordarão, alternativamente, acerca da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO, bem como da revisão dos cronogramas constantes na 

PROPOSTA TÉCNICA e nos Anexos ao EDITAL, nos termos ora acordados, ou, 

ainda, acerca da extinção da PPP ADMINISTRATIVA, caso a impossibilidade de 

cumprimento deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o MUNICÍPIO. 

34.7.No caso de extinção da PPP ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorrência dos 

eventos mencionados nesta cláusula, as PARTES acordarão acerca do pagamento da 

indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, em até 30 (trinta) dias contados a partir da 

extinção. 

34.8.Na hipótese de existirem investimentos não amortizados ou não depreciados, não 

previstos quando da celebração do CONTRATO mas realizados pela SPE com o 

objetivo de garantir a continuidade e a atualidade dos SERVIÇOS, a SPE somente 

poderá receber indenização quando a realização de tais investimentos tiver sido 

autorizada prévia e expressamente pelo MUNICÍPIO. 

34.9.Se as PARTES não chegarem a um acordo no prazo referido acima, para fins de 

pagamento da indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, aplicar-se-á o disposto no 

item 

37.5.a 37.7. abaixo. 

34.10.Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta cláusula poderão 

ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 

42. 

35. DAS SANÇÕES 

35.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer Cláusula ou condição deste 

CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas 



demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação, pelo MUNICÍPIO, das 

seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável: 

a)advertência; 

b)multa; 

c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e 

e)caducidade do CONTRATO. 

35.2. A gradação das sanções observará as seguintes escalas: 

a)a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou 

escusáveis da SPE e da qual ela não se beneficie; 

b)a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de conduta 

inescusável, mas que não traga para a SPE qualquer benefício ou proveito; 

c)a infração será considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo seu valor 

máximo previsto, quando o MUNICÍPIO constatar presente um dos seguintes fatores: 

c.1) ter a SPE agido de má-fé; 

c.2) da infração decorrer benefício para a SPE; 

c.3) a SPE for reincidente na infração. 

35.3.A penalidade de advertência imporá à SPE o dever de cumprir, no prazo 

estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente. 

35.4.Nas infrações classificadas como leves, quando da sua primeira ocorrência, a pena 

de multa será substituída por pena de advertência da SPE, por meio da comunicação 

escrita feita pelo MUNICÍPIO. 

35.5. Sem prejuízo das demais sanções e demais parâmetros para tais sanções 

estabelecidos na regulamentação pertinente, a SPE se sujeitará às seguintes multas: 

a)por não atendimento das metas previstas no Anexo II do EDITAL, multa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

b)por ato ou omissão que importe em violação aos direitos dos USUÁRIOS ou que lhes 

acarrete prejuízo, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais); 



c)por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao 

erário público, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

d)por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou dificuldade ao exercício da atividade 

fiscal do MUNICÍPIO prevista no CONTRATO, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

e)por ato, omissão ou negligência que acarrete dano ou ponha em risco bens e 

equipamentos vinculados à PPP, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); 

f)por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, multa 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

g)por descumprimento de qualquer obrigação prevista no CONTRATO, exceto as 

indicadas nos incisos anteriores, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). 

35.6.As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a 

que tiver direito a SPE, sendo que, no caso de impossibilidade de tal desconto, a SPE 

deverá pagá-la em até 30 (trinta) dias contados da notificação do MUNICÍPIO para 

tanto. 

35.7.O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 10% (dez por 

cento) do faturamento do mês anterior, correspondente à prestação dos SERVIÇOS. 

35.8.Caso as infrações cometidas por negligência da SPE importem na aplicação 

reincidente de penalidades superiores ao limite previsto no item 35.7. acima, o 

MUNICÍPIO poderá declarar sua caducidade, na forma da lei e deste CONTRATO. 

35.9.O processo de aplicação de penalidades, inclusive moratória, tem início com a 

lavratura do auto de infração pelo MUNICÍPIO. 

35.10.O auto de infração deverá indicar com precisão a infração cometida, a norma e/ou 

item do EDITAL e/ou do CONTRATO violado, bem como a penalidade a que a SPE 

estará sujeita em consonância com a natureza e gravidade da infração, e será lavrado em 

2 (duas) vias, através de notificação entregue à SPE sob protocolo. 

35.11.A prática de duas ou mais infrações pela SPE poderá ser apurada em um mesmo 

auto de infração. 

35.12.No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto de infração, a SPE 

poderá apresentar sua defesa, que deverá, necessariamente, ser apreciada pelo 

MUNICÍPIO, sendo vedada qualquer anotação nos registros da SPE enquanto não 

houver a decisão final sobre a procedência da autuação. 

35.13.A decisão proferida pelo MUNICÍPIO deverá ser motivada e fundamentada, 

apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pela SPE. 



35.14.O MUNICÍPIO notificará a SPE da decisão proferida em face da defesa 

apresentada, cabendo à SPE recurso ao CONSELHO GESTOR DA PPP, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da decisão do MUNICÍPIO, devendo o CONSELHO GESTOR 

DA PPP também observar o disposto no item 35.13., caso a SPE venha a exercer o 

referido direito. 

35.15.Mantido o auto de infração em última instância administrativa, a SPE será 

notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte: 

a)no caso de advertência, essa será anotada nos registros da SPE junto ao MUNICÍPIO; 

b)em caso de multa pecuniária, a SPE deverá efetuar o pagamento dentro do prazo de 20 

(vinte) dias, contados do recebimento da notificação da decisão. 

35.16.As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no 

CONTRATO reverterão ao MUNICÍPIO. 

35.17.A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execução não 

prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação 

aplicável. 

36. DA INTERVENÇÃO 

36.1.O MUNICÍPIO poderá intervir na PPP ADMINISTRATIVA, com o fim de 

assegurar a adequação na prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

36.2.A intervenção far-se-á por Decreto Municipal, que conterá a designação do 

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, devendo ser 

observada eventual legislação municipal aplicável no que tange ao procedimento a ser 

seguido para se formalizar a intervenção. 

36.3.Declarada a intervenção, o MUNICÍPIO deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da 

medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

36.4.Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo os SERVIÇOS serem 

imediatamente devolvidos à SPE, sem prejuízo de seu direito à indenização. 

36.5.O procedimento administrativo a que se refere esta cláusula deverá ser concluído 

no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de se considerar inválida a 

intervenção. 

36.6.Cessada a intervenção, se não for extinta a PPP ADMINISTRATIVA, a 

administração dos SERVIÇOS será devolvida à SPE, precedida de prestação de contas 

pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

37. DA EXTINÇÃO DA PPP ADMINISTRATIVA 



37.1. Extingue-se a PPP ADMINISTRATIVA por: 

a)advento do termo contratual; 

b)encampação; 

c)caducidade; 

d)rescisão; 

e)anulação; 

f)falência ou extinção da SPE. 

Advento do Termo Contratual 

37.2.O MUNICÍPIO, antecipando-se à extinção da PPP ADMINISTRATIVA, 

procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da 

indenização eventualmente devida à SPE, nos termos dos itens seguintes. 

37.3.A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista no 

item 37.2., englobará os investimentos realizados com base nos Anexos II, IV e V do 

EDITAL e na PROPOSTA COMERCIAL, e segundo o plano de investimentos 

apresentado pela SPE, que ainda não tenham sido depreciados e amortizados até a data 

de retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos nos mesmos termos do 

reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do 

pagamento da indenização. 

37.4. A indenização a que se refere o item 37.3. será paga em até 60 (sessenta) dias 

contados da data de assunção dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO. 

Encampação 

37.5.Considera-se encampação a retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO durante o 

prazo da PPP ADMINISTRATIVA, por motivo de interesse público, mediante lei 

autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, nos termos do artigo 37 

da Lei Federal nº 8.987/95. 

37.6.Caso a PPP ADMINISTRATIVA venha a ser extinta por encampação, a 

indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE deverá ser paga previamente à reversão 

dos bens ao MUNICÍPIO, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n° 8.987/95, e 

incluirá: 

a)os investimentos realizados pela SPE, segundo os elementos constantes nos Anexos 

II, IV e V do EDITAL e na PROPOSTA COMERCIAL, e segundo plano de 

investimentos apresentado pela SPE, que ainda não estiverem depreciados ou 

amortizados até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos 

monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, 

desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização; 



b)os custos oriundos de necessária rescisão de contratos diretamente relacionados ao 

CONTRATO, mantidos entre a SPE e terceiros, incluindo financiadores, serão 

corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do dispêndio até a data do pagamento da 

indenização; 

c)os lucros cessantes calculados por empresa independente de auditoria com expertise 

em avaliação de empresas e investimentos. 

37.7. A empresa de auditoria independente com expertise em avaliação de empresas e 

investimentos será escolhida pelo MUNICÍPIO, entre, no mínimo, 03 (três) empresas a 

serem indicadas pela SPE, em até 15 (quinze) dias contados do envio, pela SPE ao 

MUNICÍPIO, da lista de empresas de auditoria, ficando certo que tal empresa será paga 

pela SPE. 

Caducidade 

37.8. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do 

MUNICÍPIO, a declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, 

independentemente da aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições 

deste CONTRATO, especialmente desta cláusula. 

37.9. A caducidade da PPP ADMINISTRATIVA poderá ser declarada pelo 

MUNICÍPIO quando: 

a)os SERVIÇOS estiverem sendo prestados de forma inadequada ou deficiente, tendo 

por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade dos 

SERVIÇOS; 

b)a SPE descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 

concernentes à PPP ADMINISTRATIVA; 

c)a SPE paralisar os SERVIÇOS ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 

expressamente previstas neste CONTRATO; 

d)a SPE perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 

adequada prestação dos SERVIÇOS concedidos; 

e)a SPE não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

f)a SPE não atender a intimação do MUNICÍPIO no sentido de regularizar a prestação 

dos SERVIÇOS; 

g)a SPE não contratar ou renovar os seguros ou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO a que se obrigou, na forma deste CONTRATO; 

h)ocorrer a alteração ou desvio de objeto da SPE; 

i)ocorrer a transferência ou oneração de direitos e obrigações atinentes à PPP 

ADMINISTRATIVA, de outra forma que não a prevista neste CONTRATO; 



j)houver solicitação de falência ou requerimento de recuperação judicial pela SPE; 

k)houver descumprimento, no prazo e na forma, das metas e objetivos da PPP 

ADMINISTRATIVA, previstas nos Anexos II e IV do EDITAL; 

l)houver oposição ao exercício da fiscalização pelo MUNICÍPIO; 

m)a SPE for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, 

inclusive contribuições sociais. 

37.10. A declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA deverá ser precedida 

da verificação da inadimplência da SPE em processo administrativo, assegurado o 

direito de ampla defesa. 

37.11. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência, antes de haver 

registro de comunicados à SPE, detalhadando, os descumprimentos contratuais referidos 

no item 37.9, dando um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 

enquadramento, nos termos contratuais. 

37.12.Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade 

será declarada por Decreto Municipal, e a respectiva indenização será calculada no 

decurso do processo. 

37.13.No caso da extinção do CONTRATO por caducidade, a SPE fará jus ao 

recebimento da devida indenização, em que serão considerados os investimentos 

realizados pela SPE com base nos Anexos II, IV e V do EDITAL e na PROPOSTA 

COMERCIAL, e segundo plano de investimentos elaborado pela SPE, que ainda não 

tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo 

MUNICÍPIO, serão corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao 

reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do 

pagamento da indenização. 

37.14.Da indenização prevista no item 37.13, será descontado o montante das multas 

contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente não seja coberto pela 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

37.15.A indenização a que se refere o item 37.13 será paga em parcelas mensais e 

consecutivas, correspondentes ao número de meses faltantes para a expiração do prazo 

previsto de vigência do CONTRATO desde o primeiro mês seguinte à assunção dos 

SERVIÇOS, corrigidas monetariamente, nos mesmos termos previstos no item 37.13. 

37.16.A critério exclusivo do MUNICÍPIO, poderá a indenização de que trata esta 

cláusula ser paga em uma única vez. 

37.17.A declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA acarretará, ainda, para 

a SPE, a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo 

MUNICÍPIO para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela SPE. 



37.18.Declarada a caducidade, não resultará para o MUNICÍPIO qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 

terceiros ou com empregados da SPE. 

Rescisão 

37.19.O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da SPE, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo MUNICÍPIO, mediante ação judicial 

especialmente intentada para esse fim. 

37.20.Os SERVIÇOS prestados pela SPE não poderão ser interrompidos ou paralisados, 

até a decisão judicial transitada em julgado. 

37.21. Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos 

termos desta cláusula, a indenização a ser paga pelo MUNICÍPIO deverá incluir: 

a)os investimentos realizados pela SPE, segundo os elementos constantes nos Anexos 

II, IV e V do EDITAL e na PROPOSTA COMERCIAL, e segundo plano de 

investimentos apresentado pela SPE, que ainda não estiverem depreciados ou 

amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos 

monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, 

desde a data dos investimentos até a data do pagamento da indenização devida; 

b)os custos oriundos da necessária rescisão de contratos diretamente relacionados ao 

CONTRATO, mantidos entre a SPE e terceiros, incluindo financiadores, serão 

corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do dispêndio até a data do pagamento da 

indenização; 

c)danos sofridos pela SPE; 

d)os lucros cessantes calculados por empresa de auditoria independente, escolhida nos 

termos do item 37.7. 

Anulação 

37.22.Conforme legislação aplicável, no caso de anulação da PPP 

ADMINISTRATIVA, por qualquer motivo, desde que a referida anulação não seja 

causada pela SPE, será devida indenização pelo MUNICÍPIO à SPE, nos termos do item 

abaixo. 

37.23.A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE deverá ser paga previamente à 

reversão dos bens, nos termos do artigo 37 da Lei n° 8.987/95, e será calculada de 

acordo com o item 37.6. acima. 

Falência ou extinção da SPE 

37.24.A PPP ADMINISTRATIVA poderá ser extinta caso a SPE tenha a sua falência 

decretada ou no caso de sua extinção. 



37.25.No caso previsto nesta cláusula, a indenização devida pelo MUNICÍPIO será 

calculada tomando como base os investimentos realizados pela SPE, com base nos 

Anexos II, IV e V do EDITAL, na PROPOSTA COMERCIAL e no plano de 

investimentos elaborado pela SPE, que ainda não tenham sido depreciados ou 

amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, devidamente 

corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do pagamento da 

indenização. 

37.25.1.A indenização a que se refere este item 37.25. será paga à massa falida, em 

parcelas mensais e consecutivas, correspondentes ao número de meses faltantes para a 

expiração do prazo previsto de vigência do CONTRATO, desde o primeiro mês 

seguinte à assunção dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidas nos termos do 

disposto no item acima. 

37.25.2.A critério exclusivo do MUNICÍPIO, poderá a indenização de que trata este 

item ser paga em uma única vez. 

37.26.Na hipótese de dissolução ou liquidação da SPE, não poderá ser procedida a 

partilha do respectivo patrimônio social sem que o MUNICÍPIO ateste, mediante auto 

de vistoria, o estado em que se encontram os bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA, 

os quais serão revertidos livres de ônus, ou sem que se efetue o pagamento das quantias 

devidas ao MUNICÍPIO, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

37.27.Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula 37 

poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na 

Cláusula 42. 

37.28.Extinta a PPP ADMINISTRATIVA, em qualquer uma das hipóteses previstas 

nesta Cláusula 37, haverá a imediata assunção dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, 

observadas as regras de pagamento da indenização. 

37.28.1. A assunção dos SERVIÇOS autoriza a ocupação das instalações e a utilização, 

pelo MUNICÍPIO, de todos os bens reversíveis, conforme estabelecido na Cláusula 38 

abaixo. 

38. DOS BENS REVERSÍVEIS 

38.1.Os bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA reverterão em favor do MUNICÍPIO 

uma vez extinta a PPP ADMINISTRATIVA, nos termos estabelecidos neste 

CONTRATO. 

38.2.Caso os bens afetos à PPP ADMINISTRATIVA, quando de sua devolução ao 

MUNICÍPIO, não se encontrem em condições adequadas, observado o disposto nesta 

Cláusula, a SPE indenizará o MUNICÍPIO no montante a ser calculado pelo 

MUNICÍPIO, mediante instauração de processo administrativo, em que serão garantidos 

à SPE o contraditório e ampla defesa. 

38.3.O MUNICÍPIO poderá reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens 



afetos à PPP ADMINISTRATIVA encontram-se deteriorados em seu uso e em sua 

conservação. 

38.4.O MUNICÍPIO poderá, ainda, reter os pagamentos à SPE, no valor necessário para 

reparar as irregularidades detectadas na avaliação dos bens reversíveis. 

38.5. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja 

insuficiente para atender o cumprimento da obrigação prevista no item anterior, o 

MUNICÍPIO poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida à SPE, por 

força da extinção da PPP ADMINISTRATIVA. 

39. DO INTERVENIENTE-ANUENTE 

39.1.Compete ao CONSELHO GESTOR DA PPP, que assinará este CONTRATO 

como interveniente-anuente, opinar nos casos de revisão, extinção e prorrogação do 

CONTRATO, bem como atuar como segunda instância nas hipóteses previstas neste 

CONTRATO. 

39.2.O CONSELHO GESTOR DA PPP deverá, também, auxiliar o MUNICÍPIO na 

fiscalização dos SERVIÇOS. 

39.3.O CONSELHO GESTOR DA PPP ainda exercerá suas atividades de acordo com 

as competências previstas na Lei Municipal nº.............., com suas alterações, em 

especial, editará as normas de regulação complementares às normas previstas neste 

CONTRATO, com vistas ao cumprimento das diretrizes da Lei Federal nº 11.079/04, 

Lei Federal nº 11.445/07. 

40. DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

40.1.Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início 

e incluir-se-á o dia do vencimento, e se considerarão os dias corridos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

40.2.Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente 

do MUNICÍPIO. 

40.3.Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, os prazos fixados 

neste CONTRATO ficarão suspensos exclusivamente em relação às obrigações 

diretamente afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a contagem logo assim 

que cessarem os seus efeitos, aplicando-se o previsto no CONTRATO para estas 

hipóteses. 

41. DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO 

41.1. O MUNICÍPIO providenciará a publicação resumida deste CONTRATO, na 

imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93. 

42. DOS MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 



42.1.Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 

contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, o assunto controverso será 

comunicado, por escrito, aos representantes legais do MUNICÍPIO e da SPE, para que 

estes possam, utilizando-se do princípio da boa-fé, solucionar o conflito ou controvérsia 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o último representante for 

notificado. 

42.2.Independentemente do disposto no item 42.1. acima, qualquer das PARTES poderá 

submeter a controvérsia à decisão do CONSELHO GESTOR DA PPP, de acordo com 

este CONTRATO, ou no caso de omissão deste, de acordo com os moldes e 

procedimentos da legislação aplicável. 

42.2.1. Poderão ser submetidas à decisão do CONSELHO GESTOR DA PPP somente 

as questões que sejam de sua competência, conforme legislação aplicável, ficando certo 

que, em relação às questões que não sejam de competência do CONSELHO GESTOR 

DA PPP, as PARTES poderão recorrer diretamente à arbitragem, nos termos previstos 

nos itens seguintes. 

42.3. Caso a questão conflituosa ou controversa não seja dirimida (i) por acordo entre as 

PARTES ou (ii) pelo CONSELHO GESTOR DA PPP, nos prazos previstos neste 

CONTRATO, ou, (iii) no caso de omissão deste, nos prazos previstos na legislação 

aplicável, ou, ainda, (iv) no caso de qualquer das PARTES não estar satisfeita com a 

decisão proferida pelo CONSELHO GESTOR DA PPP, qualquer das PARTES poderá 

dar início ao processo de arbitragem, conforme os procedimentos adiante especificados: 

a)a PARTE interessada notificará a outra, por escrito, de sua decisão de submeter a 

divergência à arbitragem, nomeando, desde logo, no mesmo documento, o seu árbitro 

(primeiro árbitro); 

b)dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento dessa 

comunicação, a PARTE notificada deverá nomear o respectivo árbitro (segundo 

árbitro), também por escrito; 

c)os árbitros nomeados pelas PARTES deverão acordar, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados da nomeação do segundo árbitro, acerca da nomeação do terceiro árbitro, 

que presidirá o Tribunal Arbitral; 

d)caso a PARTE notificada deixe de nomear o segundo árbitro, a que se refere a alínea 

“b” acima ou caso os árbitros nomeados pelas PARTES não acordem acerca da 

nomeação do terceiro árbitro, nas datas correspondentes, qualquer das PARTES poderá 

solicitar aoCONSELHO GESTOR DA PPP que nomeie o segundo árbitro ou o terceiro, 

ou ambos, sendo que tal nomeação deverá ser feita em até 10 (dez) dias contados da 

solicitação da PARTE; 

e)uma vez constituído o Tribunal Arbitral, este deve dirimir a controvérsia de acordo 

com as regras e procedimento definidos pelo Centro de Arbitragem da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá, no que não conflitar com o disposto nesta Cláusula, sendo 

certo que a decisão arbitral deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) dias, 

contados da data da constituição do Tribunal Arbitral; 



f)a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as PARTES; 

g)as PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal 

Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente seus próprios custos de advogados 

peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral. 

42.4.A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual 

e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer 

interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da PPP ADMINISTRATIVA, 

que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da 

questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa. 

42.5.O procedimento arbitral terá lugar no Município de Cabreúva 

42.6.As PARTES reconhecem que as controvérsias e conflitos de natureza econômica e 

suas respectivas conseqüências serão tratadas no âmbito do procedimento arbitral, por 

se referirem a direitos patrimoniais disponíveis. 

42.6.1. As controvérsias e conflitos relativos a direitos indisponíveis, nos termos da lei, 

serão tratados em juízo, conforme disposto na Cláusula 43. 

42.7. A presente Cláusula é autônoma ao CONTRATO, de modo que a eventual 

nulidade de qualquer de suas cláusulas ou de sua totalidade não implicará de forma 

alguma a nulidade desta Cláusula. 

43. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

43.1.Este CONTRATO, como um todo, traz regras e normas que têm, dentre outros 

objetivos, o de atender as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/07. 

43.2.Se qualquer disposição deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida por um 

juízo de jurisdição competente, este CONTRATO deverá continuar em pleno vigor e 

efeito sem a citada disposição. 

43.2.1. No caso da declaração de que trata este item 43.2. alterar substancialmente os 

benefícios econômicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, o MUNICÍPIO 

e SPE deverão negociar, de boa fé, um ajuste eqüitativo para tal disposição, de forma a 

se manter o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

43.3. As PARTES elegem o foro da Comarca de Cabreúva, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessário, e apenas e tão somente com 

essa finalidade, conhecer de ações cujo objeto, nos termos da lei, não possa ser 

discutido por meio de arbitragem, além de ações que garantam a completa realização do 

procedimento arbitral nos moldes estabelecidos na Cláusula 42, bem como para intentar 

e obter junto a tal Juízo competente medidas judiciais de urgência, como cautelares, a 

fim de, e tão somente com tal finalidade, coibir uma violação ou a continuidade de uma 

violação ao presente CONTRATO por parte da outra PARTE, quer seja antes ou 

durante a pendência de um procedimento arbitral. 



Assim, havendo sido ajustado, fizeram as PARTES lavrar o presente instrumento, em 

04 (quatro) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas pelos representantes do 

MUNICÍPIO, da SPE e do CONSELHO GESTOR DA PPP, juntamente com duas 

testemunhas, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si herdeiros e 

sucessores. 

E por estarem assim justos, assinam o presente CONTRATO os representantes do 

MUNICÍPIO, da SPE e do CONSELHO GESTOR DA PPP, na presença das 

testemunhas abaixo qualificadas e firmadas. 

Cabreúva,...........de ........................... de ................. 

MUNICÍPIO: 

Prefeito Municipal 

SPE 

CONSELHO GESTOR DA PPP 

TESTEMUNHAS: 

1) 2) 

RG: RG: 

CPF: CPF: 
 

 



 

 

ANEXO II A– ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

 

O objetivo do presente documento é detalhar as obrigações e condições técnicas que a SPE 

deverá cumprir durante a execução do objeto do CONTRATO. 

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser 

executados nas vias e logradouros públicos da área urbana, rural e distritos do 

MUNICÍPIO, sempre em conformidade com as especificações contidas no EDITAL, no 

CONTRATO e em seus respectivos Anexos. Este Anexo destina-se, ainda, a estabelecer as 

diretrizes técnicas gerais, bem como fornecer valores e informações referenciais, 

complementares às disposições contidas no EDITAL e demais Anexos. 

 

1. COLETA REGULARMANUAL E CONTEINERIZADA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

1.1. Definição dos serviços 

Os serviços são compostos pela coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos 

domiciliares (RSD), bem como resíduos públicos, oriundos da varrição manual de vias e 

logradouros públicos e feiras livres. 

Os resíduos sólidos domiciliares, assim como os resíduos públicos serão coletados desde 

que devidamente acondicionados em sacos plásticos descartáveis ou em contêineres 

apropriados. Em áreas onde as vias de acesso não permitam a entrada do caminhão 

compactador, os resíduos serão coletados manualmente e encaminhados para um local que 

viabilize a coleta, de forma a não prejudicar o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres.  

Na coleta conteinerizada os resíduos depositados pelos munícipes-usuários em contêineres, 

serão coletados mecanicamente através de sistema de basculamento de contêineres. Após a 

coleta, a CONTRATADA deverá deixar os contêineres e o local ao entorno do mesmo, 

limpos. 

 

1.2. Locais da coleta 

A coleta dos resíduos de que trata este item deverá ser executada nas vias, logradouros, 

prédios públicos, feiras livres e mercados municipais, áreas de difícil acesso, e em todas as 

vias abertas e em condições de circulação de veículos ou que venham a ser abertas durante 

o período de vigência do CONTRATO. 



O sistema de coleta conteinerizada da SPE deverá envolver, preferencialmente, a 

implantação de 508 (quinhentos e oito) contêineres de 1.000 (um mil) litros e 150 (cento e 

cinquenta) contêineres de 700 (setecentos) litros. 

 

1.3. Periodicidade 

Os serviços serão executados diariamente na área central do município e com frequência 

alternadanos demais bairros no período diurno. Os serviços somente poderão ser 

interrompidos nos feriados civis e religiosos, mediante autorização prévia e expressa do 

CONTRATANTE, sendo sua execução limitada aos domingos. Nas regiões atendidas pelo 

regime de coleta domiciliar em dias alternados, não poderá haver intervalo superior a 72 

(setenta e duas) horas entre duas coletas. 

A critério do MUNICÍPIO, o serviço poderá sofrer intervalo maior do que 72 (setenta e 

duas) horas nos feriados civis e religiosos.Em casos excepcionais, em áreas com 

características especiais, a coleta domiciliar poderá ser realizada com frequência de 2 

(duas) vezes por semana, desde que devidamente justificada e mediante aprovação prévia e 

expressa do MUNICÍPIO. 

 

1.4. Coleta RegularDomiciliar 

A SPE deverá recolher os resíduos sólidos domiciliares, sejam quais forem os recipientes 

utilizados pelos USUÁRIOS dos serviços, competindo-lhe tomar as medidas necessárias e 

cabíveis para regularização do acondicionamento, na forma das normas que regem a 

matéria. 

Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para 

não danificá-los e evitar o derramamento de resíduos e chorume nas vias públicas. 

Os resíduos depositados nas vias públicas pelos USUÁRIOS e os que tiverem caído dos 

recipientes ou da atividade de coleta deverão ser obrigatoriamente recolhidos pela equipe 

de coleta da SPE. 

Será vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro, atirá-lo de um ajudante para 

outro, ou ainda atirá-lo de volta ao passeio. 

O recipiente vazio, quando for o caso, deverá ser recolocado onde estava, em pé. 

Os caminhões coletores compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo não 

transborde na via pública, sendo vedado o depósito de resíduos no compartimento de carga 

traseira, quando este tiverem trânsito. 

A coleta de que trata este item deverá ser realizada por meio de veículos compactadores 

com capacidade mínima para 15 m³ (quinze metros cúbicos). 

 



1.5. Coleta Conteinerizada 

A SPE deverá fornecer os contêineres de PEAD para a implantação do sistema de coleta 

conteinerizada de resíduos sólidos, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir 

da assinatura do CONTRATO. Cada contêiner deverá ser implantado nos locais indicados 

no Plano de Coleta Manual e Conteinerizada, constante do Plano de Trabalho Operacional 

da SPE, com o respectivo memorial justificativo. 

A coleta conteinerizada, no sistema coletivo, compreende a deposição, pelos USUÁRIOS, 

dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos públicos, devidamente acondicionados, em 

contêineres de polietileno de alta densidade, distribuídos em pontos fixos ao longo das vias 

públicas. A coleta será efetuada por meio da transferência desses resíduos para a caixa de 

carga do caminhão coletor compactador, dotado de dispositivo especial para basculamento 

mecânico dos contêineres. 

As cores dos contêineres deverão ser padronizadas e definidas pelo MUNICÍPIO. 

Os contêineres deverão conter na parte frontal, traseira e nas laterais, identificação e texto a 

serem definidos pelo MUNICÍPIO e confeccionados pela SPE. 

Será permitida a inserção de propaganda ou informe publicitário nos contêineres, desde que 

aprovada pelo MUNICÏPIO e texto institucional do MUNICÍPIO. 

Caberá a SPE a responsabilidade pela higienização, manutenção e reposição dos 

contêineres. 

A SPE deverá dispor de veículos e equipamentos desenvolvidos especialmente para 

lavagem, higienização e manutenção dos contêineres, na sua base operacional. A frequência 

mínima de lavagem e higienização deverá ser de 15 (quinze) dias, ou sempre que solicitado 

pelo MUNICÍPIO. 

A SPE deverá manter reserva técnica de 10% (dez por cento) de contêineres para imediata 

reposição de equipamentos danificados, desaparecidos ou subtraídos. 

Será de responsabilidade da SPE a comunicação e orientação aos USUÁRIOS sobre a 

correta utilização dos contêineres, ensacamento dos resíduos e tipos de resíduos que neles 

podem ser depositados, por meio da distribuição de impressos. 

A logística de coleta e o dimensionamento dos contêineres deverão prever o 

acondicionamento dos resíduos com folga e sem riscos de constantes transbordamentos. 

 

1.6. Equipe e equipamentos para a realização dos serviços 

A equipe mínima por equipamento de coleta, para a realização dos serviços de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos será composta de: 

a) 01 (um) motorista, 



b) 03 (três) coletores e 

c) 01 (um) caminhão coletor compactador de 15 m³ (quinze metros cúbicos), de carga 

traseira, de ano de fabricação coincidente com o do início do prazo de vigência do 

CONTRATO, com sistema hidráulico de basculamento de contêiner, bem como de 

ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

No total, o serviço deverá contar com no mínimo três equipes mínimas no primeiro ano de 

operação para atender a demanda atual do município. Ao longo do período de concessão, os 

veículos e equipes deverão ser ajustados conforme o aumento do volume de resíduos 

gerados. 

 

1.7. Veículos coletores 

No total, o serviço deverá contar com 3 veículos coletores dotados com sistema de 

basculamento de contêiner e caixa compactadora de 15 m³ para o primeiro ano de operação.  

A SPE deverá disponibilizar também um veículo coletor com as mesmas especificações dos 

veículos efetivos a título de reserva técnica. 

A SPE deverá garantir a idade máxima de 05 (cinco) anos dos veículos, substituindo-os 

cada vez que ultrapassarem essa idade. 

 

1.8. Destinação final dos resíduos 

A SPE será responsável pela destinação final dos resíduos sólidos domiciliares coletados, 

sendo que, até que seja implantada a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

pela SPE, os resíduos deverão ser destinados integralmente ao atual aterro sanitário 

devidamente licenciado pela autoridade ambiental, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

A SPE deverá também assumir a gestão do atual aterro municipal, arcando com os custos 

operacionais, bem como os investimentos para a recuperação e expansão do aterro atual. 

 

1.9. Critério de Medição 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e provenientes dos serviços de 

limpeza pública serão medidos por tonelada de resíduos coletados, na forma do 

CONTRATO e de seus Anexos. 

 

 



2. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

2.1. Definição dos serviços 

A SPE será responsável pela prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos infectantes, resultantes de serviços de saúde – RSS, gerados no 

MUNICÍPIO, em hospitais, pronto-socorros, laboratórios de análises clínicas, farmácias, 

drogarias, zoonoses, biotérios, centros e postos de saúde, consultórios médicos e 

odontológicos, ambulatórios e demais geradores de resíduos sépticos, enquadrados nos 

Grupos A, B e E. 

 

2.2. Locais da coleta 

A relação dos pontos de geração de resíduos sépticos atualmente existente no MUNICÍPIO 

é apresentada no Anexo II C - Relação dos Pontos Geradores de RSS. Trata-se de relação 

meramente referencial, que deverá ser apurada e atualizada pela SPE, com base em 

pesquisa de campo e na execução dos serviços. 

A SPE deverá manter atualizado os roteiros indicativos dos locais de coleta dos resíduos 

dos serviços de saúde e a respectiva relação fornecendo periodicamente ao MUNICÍPIO. A 

SPE fica obrigada a aceitar, nos limites da legislação aplicável, os acréscimos ou 

supressões nos serviços, em decorrência da alteração no número de estabelecimentos. 

Havendo aumento do volume de resíduos infectantes a recolher, poderá o MUNICÍPIO 

determinar a SPE que aumente o número de viagens, e, se assim julgar necessário, o 

número de veículos coletores e de pessoal. 

 

2.3. Equipe e equipamentos para a realização dos serviços 

O serviço de coleta de resíduos infectantes dos serviços de saúde deverá ser prestado de 

forma separada, não podendo ser efetuado em conjunto com os demais serviços de coleta 

previstos no CONTRATO. 

Caberá a SPE apresentar nos locais, e no horário de trabalho, os operários devidamente 

equipados e uniformizados, bem como dimensionar e providenciar equipamentos 

suficientes para a coleta dos resíduos infectantes dos serviços de saúde. 

A equipe mínima estimada para a execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos 

de saúde será composta por: 

a) 01 (um) motorista; 

b) 01 (um) coletor; 



c) 01 (um) veículo coletor com carroceria isolada da cabine do motorista, estanque e com 

dispositivos de captação de líquidos percolados, de ano de fabricação coincidente com o do 

início do prazo de vigência do CONTRATO; e 

d) ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

 

No total, o serviço deverá contar no mínimo uma equipe no primeiro ano de operação para 

atender a demanda atual do município. Ao longo do período de concessão, os veículos e 

equipes deverão ser ajustados conforme o aumento do volume de resíduos gerados. 

 

2.4. Tratamento dos resíduos infectantes dos serviços de saúde (RSS) 

O sistema de tratamento a ser implantado e operado pela SPE deverá comprovar a eficácia 

no tratamento de resíduos infectantes dos serviços de saúde, eliminando suas características 

de periculosidade, conforme classificação estabelecida pela Resolução Conama nº 283, de 

12/07/2001 e Resolução ANVISA – RDC nº 306, de 07/12/2004, ou outras que vierem a 

substituí-las.  

Não serão aceitas tecnologias de tratamento de RSS que gerem poluição ao meio ambiente, 

seja através da emissão de gases, seja através de resíduos resultantes de processos químicos 

utilizados no tratamento. 

O tratamento dos resíduos infectantes deverá contemplar todas as superfícies internas e 

externas dos resíduos, inclusive, contemplando os resíduos infectantes no interior dos 

recipientes. 

O sistema de tratamento não poderá expor diretamente seus operadores ao compartimento 

de tratamento, sendo obrigatória à presença de antecâmara como proteção coletiva. 

Os resíduos dispostos pelos geradores de resíduos sépticos não poderão sofrer segregação 

ou ter pré-tratamento antes do início do tratamento proposto pela SPE. 

Ao término da operação de tratamento dos resíduos infectantes, não só os resíduos deverão 

estar tratados, mas também todas as partes dos equipamentos que entrarem em contato com 

os resíduos. 

O sistema deverá ser dimensionado para possibilitar o tratamento da totalidade dos RSS 

em, no máximo, 18 (dezoito) horas. 

Até que seja instalada a Unidade de Tratamento dos resíduos infectantes dos serviços de 

saúde, a SPE deverá responsabilizar-se pelo tratamento dos RSS, na forma, no local e 

conforme o sistema apontado em sua PROPOSTA TÉCNICA, em conformidade com as 

condições estabelecidas neste Anexo e nas normas aplicáveis. 

 



2.5. Critério de Medição 

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de resíduos de 

saúde serão medidos por tonelada de resíduos coletados, na forma do CONTRATO e de 

seus Anexos. 

 

3. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 

3.1. Definição dos serviços 

Define-se como varrição manual a operação de varredura, recolhimento e ensacamento de 

todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos. 

A SPE deverá manter regularmente os serviços de varrição, raspagem, arrancamento de 

pequenas touceiras, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e 

logradouros públicos, bem como proceder ao esvaziamento, a higienização, a manutenção e 

a reposição, quando danificados, dos cestos de resíduos existentes nas vias e logradouros 

públicos, além de proceder aos serviços de varrição dos resíduos resultantes de eventos 

realizados em vias e logradouros públicos. 

Os serviços de varrição deverão sempre ser executados concomitantemente dos dois lados 

das vias e logradouros públicos, inclusive nos canteiros centrais e não ajardinados. A 

equipe de varrição deverá estar equipada com carrinhos de varrição tipo lutocares 

guarnecidos com sacos plásticos normatizados, suficientemente resistentes para evitar o 

derramamento de resíduos, enquanto aguarda no passeio o seu recolhimento pelos veículos 

da coleta, em períodos não superiores a 04 (quatro) horas. 

Em nenhuma hipótese a SPE poderá deslocar as equipes de varrição para a realização de 

quaisquer outros serviços. 

Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os resultantes da 

execução dos serviços, deverão ser recolhidos logo após a realização dos serviços e levados 

para o ponto de concentração, de forma a não prejudicar o tráfego de veículos e o trânsito 

dos pedestres. 

Os resíduos resultantes da varrição manual serão coletados pela equipe de coleta domiciliar 

e transportados para o local de destinação final, onde serão pesados como resíduos 

domiciliares.   

Será atribuição da SPE programar o horário e os itinerários dos serviços, devendo submeter 

à aprovação do MUNICÍPIO. Qualquer alteração deverá ser precedida de comunicação com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

3.2. Plano de Trabalho para a Varrição Manual (PTV) 



A SPE deverá elaborar o Plano de Trabalho para a Varrição Manual, em até 90 (noventa) 

dias após a assinatura do CONTRATO, do qual deverá constar: 

a) programação dos serviços (frequência, períodos, número de varrições, entre outros); 

b) relação de vias e logradouros públicos que serão atendidos pela varrição manual e 

mecanizada as respectivas programações de trabalho; 

c) indicação dos equipamentos auxiliares para a varrição. 

O horário estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas. 

O MUNICÍPIO, a seu critério, poderá determinar alteração no número de varrições 

realizadas nas vias e logradouros públicos constantes do Plano apresentado pela SPE. 

 

3.3. Equipes e equipamentos 

A SPE deverá fornecer todo e qualquer equipamento além do pessoal necessário, em 

número suficiente, determinados pelo MUNICÍPIO, para o perfeito desempenho dos 

trabalhos, atendendo aos mais modernos e exigentes processos de limpeza pública. 

A SPE poderá propor, durante a vigência do CONTRATO, outros tipos de equipamentos 

auxiliares na varrição, por meio de alteração no Plano de Trabalho, submetendo-o à 

aprovação prévia do MUNICÍPIO. 

A equipe mínima para a execução dos serviços de varrição manual será constituída por: 

a) 02 (dois) varredores; 

b) 02 (dois) carrinhos de varrição tipo lutocar; e 

c) utensílios, ferramentas e EPI’s necessários para a perfeita realização dos trabalhos. 

No total, o serviço deverá contar com no mínimo 7 equipes mínimas no primeiro ano de 

operação para atender a demanda atual do município. Ao longo do período de concessão, os 

veículos e equipes deverão ser ajustados conforme o aumento do volume de resíduos 

gerados. A SPE deverá manter também um contingente reserva de varredores e carrinhos de 

varrição no valor de 10% do total de equipes.  

 

3.4. Critério de medição 

Os serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos serão medidos por kilômetro 

de eixo de via varrida, na forma do CONTRATO e de seus Anexos. 

 

4. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS APÓS FEIRAS LIVRES 



4.1. Definição dos serviços 

As atividades a serem desenvolvidas pelas equipes de lavagem de feiras livres 

compreenderão: 

a) Limpeza dos resíduos de feiras livres; 

b) Jateamento d’água com pressão suficiente para a limpeza de todos os resíduos restantes e 

impregnados no pavimento; 

c) Desinfecção dos locais que abrigavam barracas de pescados, carnes ou aves. 

Após o término das feiras livres deverão ser executados os serviços de lavagem e a 

desinfecção das ruas dos eventos, com produtos higienizadores, aplicados manualmente nas 

áreas onde foram comercializados pescados, aves e outros tipos de carnes. 

A água para a lavagem utilizada no serviço de limpeza deverá ser, preferencialmente, 

proveniente de “reuso” e fornecida pelo MUNICÍPIO. 

 

4.2. Equipes e equipamentos 

A equipe para o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de locais onde forem realizadas 

as feiras livres será constituída por: 

a) 01 (um) motorista; 

b) 01 (um) caminhão tanque irrigador, dotado de moto bomba; 

c) EPI’S e ferramentas necessárias para a perfeita realização dos serviços. 

 

O caminhão tanque irrigador, deverá ter ano de fabricação coincidente com o do início do 

prazo de vigência do CONTRATO. 

Os veículos deverão possuir identificação dos serviços, colocada, em locais visíveis e, a 

critério do MUNICÍPIO, nas laterais e na traseira do tanque, assim como nas portas da 

cabine. 

A SPE deverá garantir a idade máxima de 05 (cinco) anos dos veículos, substituindo-os 

cada vez que ultrapassarem essa idade. 

 

4.3. Critério de medição 

Os serviços de limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras livres serão medidos 

por m² da área da projeção das feiras livres, na forma do CONTRATO e de seus Anexos. 

 



4.4. Relação de feiras livres 

A relação das feiras livres atualmente existentes no MUNICÍPIO é indicada no Anexo IIE - 

Relação de Feiras Livres. Trata-se de relação meramente referencial, que deverá ser 

apurada e atualizada pela SPE, com base em pesquisa de campo e na execução dos serviços 

e, após a contratação, de acordo com o crescimento destas atividades. 

 

5. EQUIPE DE COLETA SELETIVA 

 

5.1. Periodicidade da coleta seletiva 

A SPE deverá desenvolver o programa de coleta seletiva em todo o município, iniciando 

essa atividade em ato contínuo a assinatura do contrato, estendendo seu programa para todo 

o município, implantando a “coleta porta-a-porta”, em dias não coincidentes com a coleta 

dos resíduos domiciliares, comerciais e de varrição, orientando a população a separar o(s) 

material (ais) reciclável (eis), (plásticos, papéis, vidros, metais etc) dos resíduos úmidos. 

Equipe Mínima da Coleta Seletiva: 1 motorista e 2 coletores por caminhão coletor 

(carroceria); 

Equipamentos Mínimos da Coleta Seletiva: 3 caminhões coletores carroceria 

 

5.2. Plano de Trabalho para a Coleta de Materiais Recicláveis (PTR) 

Em até 90 (noventa) dias após a assinatura do CONTRATO, a SPE deverá apresentar o 

Plano de Trabalho para a implantação de 3 Ecopontos destinados à Coleta de Materiais 

Recicláveis (PTR). Na elaboração do PTR, a SPE deverá: 

a) prever as formas de interação e colaboração com a(s) Cooperativa(s) que realizam esta 

modalidade de coleta e que continuarão e ampliarão o desempenho desta importante tarefa; 

b) estabelecer a programação da coleta seletiva; 

c) promover a integração com o Plano de Trabalho de Educação Ambiental. 

 

5.3. Ecopontos (Postos de Entrega Voluntária (PEV)) 

A SPE deverá implantar 03 (três) novos Ecopontos para receberem seletivamente: 

a) vidros; 

b) papéis; 

c) metais; 



d) plásticos e 

e) demais resíduos (entulhos, pneus, lâmpadas, pilhas, baterias, óleo de cozinha, entre 

outros). 

A implantação dos 03 (três) Ecopontos, nos locais previamente definidos e aprovados pelo 

MUNICÍPIO, deverão a ser implantadosaté o final do primeiro ano de vigência do contrato 

de concessão. 

Equipe Mínima de Transporte de Resíduos: 1 motorista e 1 ajudante por caminhão 

poliguindaste; 

Equipe Mínima de Operação e Manutenção de Ecopontos: 9 caçambas coletoras tipo 

Brooks 5m3 e 1 caminhão poliguindaste1 funcionário por ecoponto; 

Equipamentos Mínimos: 9 caçambas coletoras tipo Brooks 5m3 e 1 caminhão 

poliguindaste. 

 

5.4. Critério de medição 

Os serviços de fornecimento de equipe(s) multidisciplinares de coleta seletiva serão 

medidos por equipe(s) disponibilizada(s), multiplicando-se o valor mensal da(s) equipe(s) 

pelo número de equipe(s) utilizadas no mês. 

 

6. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO ATUAL ATERRO 

SANITÁRIO 

 

Caberá a SPE elaborar, o Plano de Recuperação do Atual Aterro Sanitário, detalhando os 

projetos executivos correspondentes e assegurando sua aprovação junto aos órgãos 

ambientais competentes e agentes fiscalizadores indicados pelo MUNICÍPIO. 

O plano de recuperação ambiental do atual Aterro terá como meta atenuar e reduzir os 

impactos da degradação ambiental, controlar a geração de novos impactos potenciais e 

garantir condições adequadas de ampliação da unidade com a reintegração ambiental do 

empreendimento, de acordo com as exigências dos órgãos ambientais. 

A recuperação ambiental deverá necessariamente estar associada à minimização de 

impactos constituídos. Assim, para definição do plano de recuperação, a SPE deverá 

considerar inicialmente os principais aspectos ambientais condicionantes dos impactos 

existentes, a seguir relacionados, não necessariamente por ordem de potencial, intensidade 

ou amplitude: 

a) Risco de instabilidade dos taludes; 

b) Exposição de resíduos; 



c) Empoçamentos e erosões superficiais; 

d) Migração de chorume na fundação; 

e) Encaminhamento de chorume pela superfície do aterro para os corpos d’água; 

f) Presença de animais e vetores; 

g) Emanação de gases para a atmosfera (efeito estufa). 

Para cada um desses aspectos ambientais condicionantes, a SPE deverá indicar soluções 

técnicas para a atenuação e controle dos impactos decorrentes, visando permitir controlar 

eventuais impactos decorrentes da continuidade de operação através de ações rotineiras. 

 

6.1. Recondicionamento Geométrico 

Destaca-se no plano de recuperação ambiental o recondicionamento geométrico do Aterro 

que pressupõe a regularização dos níveis junto ao topo e a reconformação dos taludes e 

bermas. 

Essas ações terão como objetivo: 

a) controle de eventos de empoçamento de águas pluviais em períodos de chuva, de 

infiltrações, eventuais erosões e saturação, principalmente junto às camadas superiores, em 

continuidade ao implementado na etapa de intervenção imediata; 

b) otimização das condições de estabilidade dos taludes, com a imposição de bermas e 

taludes intermediários, conforme previsto neste instrumento, que permitirão ainda a efetiva 

possibilidade de instalação dos elementos de drenagem de águas pluviais, de drenagem de 

chorume e de drenagem de gases pela superfície já consolidada; 

c) execução de camada de solo de interface e selagem junto ao topo existente, com 

espessura mínima de 100 (cem) cm, de modo a otimizar as condições de tráfego e manobra 

sobre as células existentes e minimizar processos de infiltração de águas pluviais e de 

efluentes de células sobrejacentes, além de promover o rápido encaminhamento dos fluxos 

superficiais de águas pluviais para as canaletas de drenagem previstas; 

d) minimização de processos erosivos e a exposição de resíduos; 

e) minimização da migração de efluentes dos resíduos dispostos nas células novas para o 

maciço antigo, diminuindo os impactos na fundação do Aterro existente, pela redução da 

carga poluidora; 

f) estabelecimento de acessos operacionais às frentes de manutenção, inclusive pelas 

bermas, obedecendo ao greide e a configuração estabelecida em projeto, com caimentos 

transversais para as canaletas de drenagem; 

g) proteção superficial dos taludes e platôs com grama; 



h) minimização da emanação de odores e gases fugidios pelas superfícies à atmosfera; 

i) minimização de proliferação de vetores, como moscas, ratos e baratas e o acesso de aves 

como urubus. 

 

6.2. Drenagem de Águas Pluviais 

Os sistemas de drenagem de águas pluviais previstos para a recuperação ambiental 

compreenderão: 

a) instalação de canaletas, visando garantir a integridade da área de disposição; 

b) descidas hidráulicas de encaminhamento, e 

c) elementos de drenagem, que garantam a captação e o encaminhamento das contribuições 

que possam trazer danos à estabilidade do maciço. 

Essas drenagens corresponderão a canaletas em grama, canaletas pré-moldadas em 

concreto, descidas hidráulicas em alvenaria armada com blocos de concreto e em colchão 

reno, nos taludes do aterro sanitário. 

Para a definição da drenagem superficial do Aterro, a SPE deverá levar em consideração a 

grandeza das deformações do maciço, chegando a recalques e deslocamentos métricos 

anuais e a tendência de como os mesmos se desenvolvem. 

As deformações do Aterro ocorrem por efeito do sucessivo carregamento na medida em 

que o maciço é alteado e devido a recalques secundários, função da mudança estrutural ao 

longo do processo de decomposição biológica e, portanto, função do tempo de vida útil de 

cada camada. 

Simplificadamente, a SPE deverá considerar que os maiores recalques ocorrerão nas linhas 

de maior espessura do Aterro, devido aos maiores carregamentos e a maior idade das 

camadas inferiores. Assim, a compatibilização do sistema aos recalques deverá se dar 

através da adoção de materiais e elementos flexíveis e de consideração de tendência de 

ocorrência dos recalques. 

A SPE deverá levar também em consideração as alturas totais de escoamento das descidas 

hidráulicas, de maneira a garantir o controle sistemático da energia de escoamento, 

minimizando o risco potencial de erosões. 

Estes sistemas de drenagem de águas pluviais, após a devida dissipação de energia a cada 

berma e o devido e absoluto isolamento do sistema de drenagem de chorume, irão 

descarregar diretamente sobre o talvegue existente. Deverá ser assegurado, todavia, que 

cada região de descarga tenha as devidas proteções com enrocamento para evitar erosões 

localizadas. 

 



6.3. Monitoramento 

Esta atividade compreende os serviços de análises físico-químicas do lençol freático e das 

águas superficiais, que deverão ser coletadas e encaminhadas para os laboratórios que irão 

analisar as amostras. A coleta de amostras deverá ser efetivada conforme as normas da 

CETESB. 

As análises deverão considerar os seguintes parâmetros: DBO; DQO; oxigênio dissolvido; 

nitrogênio amoniacal; sólidos em suspensão total; sólidos em suspensão voláteis; cloretos e 

pH. 

Referidas Análises deverão ser consubstanciadas por meio dos respectivos laudos de ensaio 

que, deverão ser encaminhados ao MUNICÍPIO. 

O monitoramento inclui todos os serviços e atividades necessários para a elaboração das 

análises, compreendendo os serviços de campo, preparação dos poços, coleta, amostragem, 

encaminhamento aos laboratórios, análises laboratoriais e emissão de relatórios periódicos 

das análises. 

Os serviços de análises físico-químicas do chorume, deverão contemplar todas as atividades 

envolvidas da amostragem ao encaminhamento dos laudos e relatórios finais, efetivadas 

sobre amostras coletadas em pontos definidos no Aterro Sanitário. 

As análises a serem realizadas nas amostras de chorume são: DBO Total; DBO Solúvel; 

DQO total; DQO Solúvel; Sólido total; Sólido Fixo; Sólido não filtrável; Sólido Volátil; 

Sólido Sedimentável; Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio Kjeldalh; Nitrogênio Total; 

Nitratos; Níquel; Cobre; Compostos Halogenados; Colimetria Total/Fecal; Fosfato total; 

Fosfato Orto; Sulfatos; Cloretos; pH; Temperatura; Fenóis; Arsênio; Cianeto; Cádmio; 

Chumbo; Mercúrio e Zinco. 

Os relatórios de monitoramento do lençol freático deverão ser elaborados consubstanciando 

os resultados das análises de qualidade das amostras de água coletadas nos poços de 

monitoramento e nos corpos d’água superficiais. 

Deverão ser efetivadas a análise da concentração pontual e a distribuição da concentração 

ao longo de toda a gleba do Aterro Sanitário, formalizadas a partir de mapas de curvas de 

concentração de cada substância componente e a sua variação ao longo do tempo. 

O relatório deverá apresentar um diagnóstico da situação do lençol freático, a partir da 

caracterização proporcionada das análises efetivadas e, apresentar conclusões sobre 

essasituação. 

A SPE deverá apresentar o projeto básico de ampliação do aterro atual, inclusive 

adquirindo áreas adjacentes ao aterro atual, de forma a permitir a disposição final dos RSD 

até o término dos 30 (trinta) anos de concessão, atendendo todos os requisitos acima 

descritos para o atendimento integral das normas ambientais dos órgãos competentes, 

inclusive para o seu encerramento. 



 

7. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CTR) 

Na gleba que a SPE adquirirá para a instalação da CTR, a SPE será obrigada a instalar um 

sistema de processamento dos resíduos orgânicos de capacidade mínima 50 t/d, de forma a 

permitir a extensão da vida útil doaterro atual e dele ampliado, por pelo menos 30 anos. 

A CTR deverá ser composta por tecnologias que proporcionem: 

a) o máximo de aproveitamento dos resíduos, reduzindo progressivamente a dependência 

do Aterro Sanitário; 

b) valorização dos resíduos, possibilitando o aproveitamento dos seus componentes; 

c) aproveitamento dos materiais recicláveis presentes nos resíduos, em processos de 

reciclagem; produção de composto; utilização como insumo energético entre outros; 

d) agregação de valor econômico aos produtos resultantes dos processos de aproveitamento, 

de forma a reduzir os custos do tratamento e disposição final de resíduos; 

e) mitigação da geração de passivos ambientais. 

Caberá às LICITANTES, a definição das tecnologias de tratamento e destinação final de 

resíduos, a serem implantadas na CTR e deverão obrigatoriamente fazer parte integrante da 

PROPOSTA TÉCNICA, respeitadas as especificações contidas neste EDITAL e seus 

Anexos. 

As principais atividades que deverão ser atendidas pela SPE para a implantação da CTR, 

estão descritas a seguir: 

 

7.1. Recuperação e Operação do ATERRO ATUAL, inclusive de sua ampliação 

A SPE deverá executar a recuperação, operação e manutenção do ATERRO em 

conformidade com o Plano de Implantação constante da PROPOSTA TÉCNICA 

(Metodologia Operacional) da LICITANTE VENCEDORA e com o EIA/ RIMA (Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) elaborado sob responsabilidade 

da SPE. 

A ampliação do ATERRO será orientada de acordo com o Memorial Descritivo 

apresentado no Anexo II.A do Edital e deverá estar concluída e em operação dentro do 

prazo máximo de 120 meses, contados a partir da assinatura do CONTRATO. 

Durante a fase de implantação da CTR e recuperação do aterro atual, a SPE será 

responsável pela destinação final no atual aterro, quer deverá atender as exigências dos 

órgãos ambientais e estar devidamente licenciado, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 



O Plano de recuperação do aterro atual e sua ampliação a partir do esgotamento do aterro 

atual, que constará da PROPOSTA TÉCNICA das LICITANTES (Metodologia 

Operacional), contemplará, no mínimo, a abordagem dos seguintes pontos: 

a) Concepção do ATERRO que deverá ter vida útil de, no mínimo, 30 (trinta)anos; 

b) Quantidade de Resíduos a ser Recebida no ATERRO; 

c) Plano de Ocupação da Área; 

d) Critérios de Norteamento da Geometria dos Taludes; 

e) Ante-Projeto Geométrico da ampliação do ATERRO; 

f) Memória de Cálculo de Vida Útil Projetada para o ATERRO com AMPLIAÇÃO; 

g) Sistema de Impermeabilização do Solo; 

h) Quantificação do Chorume Gerado; 

i) Estimativa de Geração de Gases; 

j) Concepção do Sistema de Tratamento de Efluentes. 

Durante a execução do CONTRATO, serão admitidas alterações ou aprimoramentos nas 

condições constantes deste Plano, mediante autorização expressa do MUNICÍPIO e órgãos 

ambientais. 

A SPE se obriga, antes da transferência dos bens para o MUNICÍPIO, ao final do 

CONTRATO, apresentar um laudo técnico, elaborado por empresa certificada, a respeito 

do passivo ambiental da Unidade, responsabilizando-se por eventuais medidas corretivas. 

 

7.2. Implantação da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos  

Caberá a SPE a implantação e operação de um sistema de tratamento que propicie a 

redução de volume dos resíduos provenientes das coletas domiciliares e oriundos de 

limpeza pública. O processo de tratamento a ser proposto deverá, comprovadamente, ter 

operado ou estar em operação em Plantas de capacidade semelhantes. 

As tecnologias propostas deverão levar em conta a segregação e triagem dos materiais 

recicláveis, bem como o aproveitamento da matéria orgânica na produção de composto 

orgânico, mediante processo anaeróbio, de forma a possibilitar a geração de gás metano, 

para eventual utilização como matriz energética. 

Independente da tecnologia proposta, a LICITANTE deverá prever em seu projeto o 

recebimento da totalidade dos resíduos gerados no MUNICÍPIO, durante a vigência do 

CONTRATO. Após a implantação completa do sistema, no 3° (terceiro) ano de vigência do 

CONTRATO, e dali sucessivamente a cada período de 05 (cinco) anos, será feita a 



avaliação sobre a necessidade de atualização tecnológica do sistema, por parte da SPE e 

submetida à avaliação do MUNICÍPIO. 

A eventual adoção de novas tecnologias no tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos urbanos será feita após a implantação completa do sistema, mediante prévia análise 

eaprovação de estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica, por parte do 

MUNICÍPIO. 

Quando aprovado o uso da tecnologia proposta, serão definidas as condições em que se 

dará a sua implantação, considerando especialmente os aspectos ambientais e os 

relacionados ao investimento necessário e a geração de receitas alternativas. 

O MUNICÍPO poderá determinar a SPE a realização de estudos de viabilidade técnica e 

econômica para o incremento tecnológico do sistema, visando à manutenção da qualidade 

dos serviços e a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO. 

O MUNICÍPIO poderá promover investimentos visando à melhoria do sistema e 

incremento tecnológico, mediante a obtenção de recursos extraordinários, podendo influir 

na modicidade da tarifa. Se algum incremento tecnológico do sistema ou algum 

investimento de obrigação da SPE vier a ser promovido pelo MUNICÍPIO, em decorrência 

da obtenção por este de recursos extraordinários, deverá haver revisão do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, com reflexos na modicidade da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

 

7.3. Instalação de Unidade de Tratamento de Resíduos Sépticos dos Serviços de Saúde 

- RSS 

A unidade de tratamento dos resíduos sépticos de serviços de saúde será obrigatoriamente 

fornecida e instalada pela SPE na CTR.A unidade de tratamento de resíduo infectante 

deverá ter capacidade mínima para receber 200 quilogramas por dia. 

A unidade de tratamento dos resíduos sépticos deverá possuir ventilação e iluminação 

adequadas e ser desinfetada diariamente pela utilização de hidrojato e desinfetante 

químico.Todos os veículos coletores carregados deverão ser pesados ao chegarem na CTR, 

apurando-se o peso bruto, a tara e o peso líquido. 

O sistema de tratamento a ser adotado deverá comprovar a eficácia no tratamento dos 

resíduos sépticos, eliminando suas características de periculosidade, conforme classificação 

estabelecida pela Resolução Conama nº 283, de 12/07/2001 e Resolução ANVISA – RDC 

nº 306, de 07/12/2004, ou outras que vierem a substituí-las, para os resíduos do Grupo A, 

que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de 

agente biológico. Enquadram-se neste grupo, dentre outros: resíduos de atividades de 

vacinação (agulhas e seringas), bolsas de hemocomponentes contaminadas e bolsas 

transfucionais contendo sangue ou hemocomponentes, sobras de amostras de laboratórios 

contendo sangue ou líquido corpóreo, recipientes de processos de assistência contendo 



sangue ou líquido corpóreo, perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de 

Risco 4, microorganismos com risco de doença emergente (Grupo E), resíduos de saúde de 

indivíduos ou animais com suspeita de contaminação biológica por agentes Classe 4 

(apêndice II), bolsas de sangue (A.1), etc.. 

Não serão aceitas tecnologias de tratamento dos resíduos sépticos que gerem poluição ao 

meio ambiente, seja através da emissão de gases, seja através de resíduos resultantes de 

processos químicos utilizados no tratamento. 

O tratamento dos resíduos sépticos deverá compreender todas as superfícies internas e 

externas do resíduo, inclusive contemplando o resíduo infectante no interior dos 

recipientes. 

O sistema de tratamento não poderá expor diretamente seus operadores ao compartimento 

de tratamento, sendo obrigatória à presença de antecâmara como proteção coletiva. 

Os resíduos dispostos pelos geradores de resíduos sépticos não poderão sofrer segregação 

ou ter pré-tratamento antes do início do tratamento proposto pela SPE. 

Ao término da operação de tratamento dos resíduos infectantes, não só o material deverá 

estar tratado, mas também todas as partes do equipamento que entraram em contato com os 

resíduos. 

Os resultados dos exames, atestando a eficiência do processo de tratamento, deverão ser 

elaborados por instituição reconhecida e apresentados ao MUNICÍPIO a cada 06 (seis) 

meses. 

O sistema deve ser dimensionado para permitir o tratamento da totalidade dos resíduos 

sépticos, em no máximo 18 (dezoito) horas. 

A prestação dos serviços de tratamento de resíduos sépticos a outros municípios deverá ser 

precedida de autorização expressa do MUNICÍPIO. 

A SPE será responsável, às suas expensas, pela operação e manutenção das instalações da 

unidade de tratamento de resíduos sépticos que será implantada na CTR, bem como pelo 

transporte e disposição final dos resíduos inertizados que resultarem do processo de 

tratamento. 

 

7.4. Instalação de Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil - RCC 

Os resíduos da construção civil (entulhos) são classificados como resíduos classe III – 

Inertes, provenientes de atividades de raspagem de logradouros e áreas livres, reformas, 

escavações, demolições e construções civis e outras atividades executadas pelo Poder 

Público, empresas privadas e pelos munícipes que geram: areia; pedras; terra; restos de 

tijolos; blocos; argamassas; vigas; lajes entre outros. 



A usina de reciclagem de Resíduos da Construção Civil (entulhos), deverá ser composta 

basicamente de áreas e equipamentos para: seleção; triagem; trituração; classificação e 

armazenamento. A infraestrutura deverá ser dimensionada para receber demanda de 10 t/dia 

(dez toneladas dia). 

Os resíduos da construção civil deverão ser triados, separando os materiais recicláveis dos 

não recicláveis. Os materiais recicláveis deverão, se preciso, sofrer tratamento manual para 

adequar as dimensões à da entrada de alimentação. O tratamento para adequação dessas 

dimensões deverá ser feito com o emprego de rompedor manual. 

Os materiais beneficiados serão de propriedade do MUNICÍPIO, que irá transportar e 

aplicar os materiais beneficiados. Até esta definição, o material deverá ficar estocado 

provisoriamente em pátio separado das células de resíduos classe IIA. 

A usina de reciclagem de resíduos da construção civil será operada por um conjunto móvel 

de britagem composto por: 

a) 1 Alimentador vibratório com tremonha, onde ocorrerá a alimentação do material a ser 

reciclado, que deve ser compatível com a entrada desse alimentador; 

b) 1 Britador de impacto; 

c) 2 esteiras transportadoras fixas; 

d) 2 esteiras móveis; 

e) 1 Peneira vibratória, onde serão separados granulometricamente, de acordo com a 

finalidade de aplicação ou especificação de revenda. 

Adicionalmente ao conjunto de britagem, os investimentos iniciais englobam 

terraplanagem, retroescavadeira, rompedor hidráulico e as instalações físicos. 

Depois de triturados e selecionados os materiais (agregados reciclados), a usina fornecerá 

cinco granulometrias diferentes de materiais: 

a) Pó de pedra = 0 a 5 mm; 

b) Brita 0 = 5 a 10mm; 

c) Brita 1 = 10 a 22mm; 

d) Brita 2 = 22 a 32mm; 

e) Brita 3 = 32 a 50mm. 

A SPE deverá considerar que o entulho com materiais cerâmicos, areia, brita, concretos e 

argamassas, é de qualidade muito variável e inferior aos agregados convencionais. 

 

9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 



A limpeza urbana não depende apenas de tecnologia, equipamentos e pessoal técnico, é 

imprescindível participação dos munícipes: “cidade limpa é cidade que o munícipe não 

suja”. Esta assertiva continua sendo a que menos custo traz aos munícipes e aos cofres 

públicos. E é sob esta ótica que a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será norteada. 

A SPE deverá destinar “equipe(s) multidisciplinar(es)” para o Programa de Educação 

Ambiental, com vistas a ampliar a participação dos munícipes no programa de coleta 

seletiva. 

O Programa de Educação Ambiental terá duas vertentes a serem trabalhadas: 

a) Implantação dos serviços de coleta domiciliar; 

b) Manutenção dos serviços de varrição de vias e logradouros públicos. 

Item a) Com a implantação dos serviços de coleta domiciliar, a população será chamada a 

conhecer os horários e os procedimentos necessários para a consecução dos serviços. Para 

que haja pleno sucesso na implantação dos roteiros de coleta, a SPE deverá obedecer alguns 

procedimentos: 

i. Distribuição, nos bairros, de folhetos explicativos dos horários e procedimentos a serem 

adotados; 

ii. Divulgação, através da imprensa, dos roteiros de coleta e das medidas que serão adotadas 

pela Secretaria de Administração; 

iii. Divulgação, através de veículos com alto-falantes, circulando pelos bairros, informando 

os horários de coleta e os novos serviços a serem implementados; 

iv. Visitas do corpo técnico às escolas para divulgar as ações globais municipais ambientais 

aos alunos. 

No item b) O objetivo é o de atingir os usuários dos diversos logradouros e espaços urbanos 

em geral. 

As ações de educação ambiental deverão ser constantes e intermitentes, visando atingir 

todas as faixas etárias da população estudantil, independente de classe social, local de 

residência e, devem compreender: 

i. Distribuição de cartilhas em locais estratégicos; 

ii. Programas deverão ser implantados e divulgados junto à população; 

iii. Orientação especial aos comerciantes e ambulantes; 

iv. Palestras e aulas nas mais diversas instituições que congreguem número considerável de 

pessoas (Associações, Clubes, Empresas, Rede Pública e Privada de Ensino). 

A(s) equipe(s) responsável(eis) pela execução deste programa deverá contar com a 

participação, no mínimo, dos seguintes profissionais: 



a) 01 (um) Educador Ambiental; 

b) 01 (um) Motorista. 

Junto com a equipe, a SPE deverá colocar à disposição da população alguns “instrumentos 

de apoio”: 

a) Cartilhas educacionais; 

b) Folhetos explicativos; 

c) Inserção de mensagens na mídia impressa e radiofônica. 

A SPE será a única responsável pelos custos decorrentes do “Programa de Educação 

Ambiental”, devendo prever esses custos em sua CONTRAPRESTAÇÃO. 

 

9. SISTEMA DE INFORMAÇÕES E INDICADORES OPERACIONAIS DA FROTA 

Caberá a SPE implantar e operar um Sistema de Informações e Indicadores Operacionais. 

Para a integração do sistema, os veículos das equipes de coleta deverão ser equipados de: 

a) módulo eletrônico, para recepção de sinais GPS e comunicação através de modem 

GSM/GPRS; 

b) antenas GPS e GSM/GPRS; 

c) alarme para emergência; 

d) microprocessador integrador de dados com memória flash; 

e) entrada e saída de áudio; 

f) entradas e saídas digitais para os periféricos; 

g) leitor de código de barras fixo e protegido; 

h) sensor para detecção de início e término do serviço; 

i) sensor de quilometragem e velocidade, a partir do tacógrafo; 

j) sistema TAG (etiquetas eletrônicas), para identificação de veículos em cujas balanças 

deverão ser instaladas antenas receptoras de sinais para identificação, e que permita ainda 

leituras independentes em cada plataforma e integre a identificação do veículo na entrada e 

na saída e seus pesos bruto e líquido; e 

k) etiqueta adesiva com código de barras para identificação do veículo, como plano de 

contingência. 

Os acessórios embarcados deverão ser novos, sem uso e compatíveis ao perfeito 

funcionamento do sistema existente. 



A manutenção do Sistema de Informações e Indicadores Operacionais correrá por conta da 

SPE, envolvendo o monitoramento 24 (vinte e quatro) horas de todos os veículos, suporte 

remoto, garantia de atualização dos equipamentos, licenciamento do software para acesso 

ilimitado via Internet e posicionamento do veículo atualizado a cada 2 (dois) minutos. Da 

mesma forma, correrá por conta da SPE o fornecimento de canal de comunicação dedicado, 

banda larga ou outra tecnologia que forneça velocidade e conexão estável mínima de 1MB, 

visando integrar as balanças da CTR ao sistema de pesagem, para captação automática das 

informações de pesagens. 

A SPE deverá instalar e manter, durante todo o período da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, acessos à Internet, por banda larga de no mínimo 2 Mb, em cada um 

dos endereços listados abaixo: 

a) MUNICÍPIO e 

b) CONSELHO GESTOR DA PPP. 

A SPE deverá garantir que a operação dos veículos seja monitorada em regime contínuo e a 

ocorrência de qualquer situação de exceção deverá ser informada ao CONSELHO 

GESTOR DA PPP e ao MUNICÍPIO. 

A SPE deverá prover 02 (dois) pontos de consulta fixa (microcomputadores) nas unidades 

operacionais usuárias e responsáveis pelo controle de apresentação dos veículos do 

CONTRATO (MUNICÍPIO e CONSELHO GESTOR DA PPP), com acesso irrestrito, em 

banda larga. Cada ponto de consulta fixa deverá ter os seguintes equipamentos e 

configurações mínimas: 

• Microcomputador c/ velocidade de processamento mínima de 2,66GHZ, 1066 MHz FSB, 

cache L2 de 2MB integrado ao computador, processador com tecnologia que utilize dois 

núcleos de processamento, no mínimo 2GB de memória DDR2 PC5400, do tipo DIMM 

com tempo de acesso máximo de 8ns, disco rígido de 160GB, monitor LCD 17” padrão 

SVGA, interface de rede ethernet 10/100/1000 mbps, modem 56kbps, DVD-RW, mouse, 

teclado, drive 3 ½”, pen drive 4GB e no mínimo quatro interfaces USB. Deverão ser 

instalados o Windows 8.1 e o Office Professional, em última versão e em português; 

• Impressoras laser colorida resolução mínima de impressão em preto em modo rascunho: 

(300X300) dpi e em modo normal: (1200x1200) dpi, 27ppm, interface de entrada/saída 

USB e de rede WiFi. 

A SPE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do 

CONTRATO, para implantação do Sistema de Informações Gerenciais, sendo o aceite por 

parte do MUNICÍPIO condicionado à conclusão dos seguintes eventos: 

a) Aprovação do Plano de Trabalho Operacional, a ser apresentado em até 90 (noventa) 

dias após a assinatura do CONTRATO; 

b) Estruturação e Treinamento da Equipe de Gerenciamento no SIG; 



c) Implantação da Central de Atendimento ao Usuário. 

A SPE assumirá, também, os encargos referentes ao treinamento do pessoal técnico 

indicado pelo MUNICÍPIO para a operação do sistema de Informações Gerenciais (SIG), 

inclusive, quando das atualizações dos sistemas e equipamentos. Os equipamentos acima 

deverão ser substituídos e atualizados a cada período de 02 (dois) anos. 

 

 

10. DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO 

 

A SPE deverá renovar todos os veículos e equipamentos empregados na Concessão a cada 

05 (cinco) anos de operação, garantindo, assim, a idade máxima da frota de 05 (cinco) anos. 

Todos os veículos e equipamentos deverão constar de sistema de sinalização intermitente. 

 

11. PLANOS DE TRABALHO 

No prazo máximo de 90 (noventa) dias, após assinatura do CONTRATO, a SPE deverá 

apresentar, na forma do CONTRATO e deste Anexo, o Plano de Trabalho Operacional, do 

qual deverá constar: 

a) Plano de Trabalho de Coleta Manual e Conteinerizada, Transporte, Tratamento e 

Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos; 

b) Plano de Trabalho de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS); 

c) Plano de Trabalho de Tratamento de Resíduos de Construção Civil (RCC); 

d) Plano de Trabalho para Coleta Seletiva (PTS); 

e) Plano de Trabalho de Educação Ambiental (PTE);  

f) Plano de Trabalho para a Varrição Manual (PTV); e 

Os Planos de Trabalho referidos, deverão contemplar os requisitos mínimos estabelecidos 

neste Anexo e no CONTRATO, devendo ser compatíveis com a Metodologia Operacional 

apresentada pela LICITANTE VENCEDORA em sua PROPOSTA TÉCNICA. 

A SPE deverá ainda apresentar, na devida época, o seu Plano de Recuperação e Ampliação 

do ATUAL ATERRO, de acordo com o apresentado neste Anexo. 

 

 



12. INDICADORES DE DESEMPENHO 

O Poder Concedente irá atuar verificando o atendimento, pela SPE, das legislações 

ambientais e buscando a avaliação mensal do seu desempenho.  

Os métodos de supervisão que estão definidos a priori poderão ser substituídos por 

quaisquer outros métodos que o PODER CONCEDENTE considere oportunos, desde que 

informado à CONCESSIONÁRIA em momento anterior a modificação.  

Os métodos inicialmente utilizados serão: 

1. Pesquisas de satisfação e acompanhamento. 

2.Inspeções físicas pela Equipe de Fiscalização do PODER CONCEDENTE. 

3.Análise dos registros de incidências pela Equipe de Fiscalização do PODER 

CONCEDENTE. 

A pontuação ocorrerá mensalmente de acordo com o seguinte quadro:  

 

 

 

 

 



Item 
Período de Inicio 

da Nota 

Frequência da 

Apuração 

Nota 

Parcial 

Peso a 

partir do 

Ano 2 

Peso a 

partir do 

Ano 4 

Apuração do Índice de Qualidade dos Aterros de Resíduos (IQR) X 10 a partir do Ano 2 Anual 0 a 100 20% 10% 

(Percentual de Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos / Meta de 40% 

do RSU total coletado) X 100 
a partir do Ano 4 Mensal 0 a 100 0% 30% 

(Percentual de Tratamento dos Resíduos Serviços de Saúde / Meta de 

100% do RSS dos endereços definidos pela Prefeitura) X 100 
a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 5% 5% 

(Percentual de Tratamento dos Resíduos de Construção Civil / Total 

Coletado pelos Ecopontos) X 100 
a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 5% 5% 

Pesquisa de Satisfação com Munícipes sobre Coleta Domiciliar a partir do Ano 2 Anual 0 a 100 10% 10% 

Pesquisa de Satisfação com Munícipes sobre Limpeza Urbana a partir do Ano 2 Anual 0 a 100 10% 10% 

População atendida/população total X 100 a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 20% 10% 

Município tem coleta seletiva (Sim = 100, Não = 0) a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 10% 5% 

Município tem Programa de Educação Ambiental (Sim = 100, Não = 0) a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 10% 5% 

Município tem 03 Ecopontos instalados e funcionando (Sim = 100, Não 

= 0) 
a partir do Ano 2 Mensal 0 a 100 10% 5% 



 

A Nota Final de Desempenho será calculada mensalmente a partir da multiplicação da nota 

de cada Item pelo seu peso correspondente e terá o máximo de 100 pontos. A cada período 

de 06 (seis) meses da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será admitida somente 01 (uma) 

Nota de Avaliação inferior a 70 (setenta). A cada Nota de Avaliação inferior a 70 (setenta) 

no período de 06 (seis) meses, será reduzido da CONTRAPRESTAÇÃO do mês 

subsequente, o valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da contraprestação do mês. 

 

 



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Compras

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2011

De conformidade com determinação do Sr. Prefeito do Município de Piracicaba, por 
solicitação da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e com fundamento no art. 
175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, na Lei 
Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e nas demais normas aplicáveis, faço público, 
para conhecimento  dos  interessados,  que se acha aberta,  na Prefeitura  deste  Município,  a 
Concorrência nº 05/2011, para contratação de parceria público-privada, na modalidade 
de concessão administrativa, para execução de serviços de limpeza pública e manejo de 
resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos domiciliares, com implantação da Central de Tratamento de Resíduos Palmeiras, 
no Município de Piracicaba.

O  Edital  completo  desta  Licitação,  o  qual  inclui  todos  os  seus  Anexos,  estará 
disponível  para consulta  na Divisão de Compras da Prefeitura Municipal  de Piracicaba,  a 
partir do dia 04/03/2011 até o dia 20/04/2011, no horário das 08:30 às 16:30 horas; o Edital 
poderá ser adquirido mediante o fornecimento, por parte da empresa interessada, (do a) nome 
da pessoa jurídica interessada, b) sua sede, c) número do CNPJ, d) telefone, fax e e-mail, se 
houver, e e) nome do representante da empresa para os fins da presente Licitação.

Os  envelopes  com  a  documentação  de  habilitação,  incluindo  a  metodologia  de 
execução, e proposta comercial  deverão ser entregues na Divisão de Compras,  sita à Rua 
Antonio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º andar, Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo 
Coelho Prates”, nesta cidade, até às 11:00 horas, do dia 26 de abril de 2011.

A abertura dos envelopes será às 14:00 horas, do dia 26 de abril de 2011, na Sala de 
Licitações, sita à Rua Antonio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º andar, Centro Cívico Cultural e 
Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, nos termos do item 10 deste Edital.

1 - DEFINIÇÕES

1.  Os termos  a  seguir  indicados,  sempre  que grafados em letras  maiúsculas,  neste 
instrumento e em seus Anexos, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto 
resultar sentido claramente diverso:

1.1. ÁREA:   é o imóvel,  incluindo o seu solo e subsolo,  onde será implantada a 
CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  PALMEIRAS,  localizada  no  bairro 
Palmeiras, conforme descrição constante no Decreto Municipal nº 12.759/2008 e no Anexo II. 

1.2. ÁREA DA CONCESSÃO  : é o limite territorial do MUNICÍPIO.
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1.3. ATERRO  PAU  QUEIMADO  :  é  o  aterro  existente  no  MUNICÍPIO, 
denominado Aterro do Pau Queimado, no qual serão realizadas as obras de sua recuperação 
ambiental, encerramento e monitoramento, nos termos deste EDITAL e seus Anexos.

1.4. ATERRO  SANITÁRIO  PALMEIRAS  :  é  o  novo  aterro  sanitário  a  ser 
implantado pela SPE na CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, nos 
termos deste EDITAL e de seus Anexos.

1.5. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS  : é a central 
que compreende o ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS, a UNIDADE DE TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS, as instalações administrativas e as instalações operacionais.

1.6. COMISSÃO  :  é  a  Comissão  Permanente  de  Abertura  e  Julgamento  de 
Licitações, constituída pelo Decreto Municipal nº 13.960, de 07 de janeiro de 2011, designada 
para promoção e execução da LICITAÇÃO.

1.7. CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  :  é  a  parceria  público-privada  na 
modalidade  de  concessão  administrativa  para  a  prestação  dos  SERVIÇOS  de  que  o 
MUNICÍPIO será usuário indireto, outorgada nos termos da Lei Federal nº 11.079/04 e da Lei 
Municipal nº. 6.132/2007.

1.8. CONTRAPRESTAÇÃO  :  é a remuneração mensal  a que a SPE fará jus em 
decorrência  da  execução  dos  SERVIÇOS,  que  deverá  ser  paga  pelo  MUNICÍPIO,  a  ser 
calculada conforme especificado no Anexo V deste EDITAL, e que constará da PROPOSTA 
COMERCIAL das LICITANTES.

1.9. CONTRATO  : é o instrumento jurídico cuja minuta é constante do Anexo I ao 
presente EDITAL, a ser assinado entre o MUNICÍPIO e a SPE, que regerá a CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA.

1.10. CRONOGRAMA  :  é  o  documento  que  contém  o  cronograma  físico  e  a 
respectiva relação de metas a serem cumpridas pela SPE e pelo MUNICÍPIO, em relação à 
realização das OBRAS e a outras atividades definidas no CONTRATO,constante do Anexo 
III. 

1.11. DOCUMENTAÇÃO  :  é  a  documentação  a  ser  entregue,  nos  termos  deste 
EDITAL, pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, incluindo 
a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, e PROPOSTA COMERCIAL.

1.12. DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  :  são  os  documentos  relativos  à 
habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal,  qualificação  técnica  e  econômico-financeira  das 
LICITANTES, incluindo a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, de acordo com este EDITAL.

1.13. EDITAL  :  é  o  presente  instrumento  convocatório  e  regulador  dos  termos  e 
condições da LICITAÇÃO.
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1.14. ENTIDADE  REGULADORA:   é  a  entidade  que  será  designada  pelo 
MUNICÍPIO até  a  data  de  assinatura  deste  CONTRATO,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº 
11.445/07, responsável pelas atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a cujas 
normas a SPE deverá se submeter. 

1.15. FUNDO GARANTIDOR   – é o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada 
Municipal  -  FUNGAPPP,  instituído  pela  Lei  Municipal  nº  6.132/2007,  que  prestará  a 
GARANTIA DE PAGAMENTO à SPE,  nos  termos  previstos  na legislação vigente  e  no 
CONTRATO, ou qualquer outro que venha a ser criado com esta finalidade. 

1.16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  : é a garantia a ser prestada e 
mantida pela SPE, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO, de forma a garantir o fiel 
cumprimento  do  CONTRATO,  inclusive  o  pagamento  das  sanções  pecuniárias  nele 
especificadas.

1.17. GARANTIA DE PAGAMENTO  : é a garantia oferecida pelo MUNICIPIO, por 
meio  do  CONTRATO,  de  pagamento  da  CONTRAPRESTAÇÃO,  das  multas  e  das 
indenizações que vierem a ser devidas à SPE nos termos do CONTRATO.

1.18. GARANTIA DE PROPOSTA  : é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES, 
de forma a garantir a manutenção das PROPOSTAS COMERCIAIS por elas apresentadas, 
nos termos deste EDITAL.

1.19. LICENÇAS SPE  :  são todas as autorizações,  licenças,  alvarás e demais  atos 
administrativos  a  serem  emitidos  pelos  órgãos  competentes,  necessários  à  execução  dos 
serviços atribuídos à SPE na CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, 
bem como aquelas necessárias à recuperação do ATERRO PAU QUEIMADO.

1.20. LICITAÇÃO  :  é  o  presente  procedimento  administrativo  (Processo  n° 
25.527/2011 – Concorrência nº 05/2011), objeto do EDITAL e seus Anexos, por meio do qual 
será selecionada a proposta mais vantajosa para o MUNICÍPIO, com vistas à celebração do 
CONTRATO.

1.21. LICITANTE(S)  :  é  (são)  a(s)  empresa(s)  ou  consórcio(s)  de  empresas  que 
participar(em) da LICITAÇÃO.

1.22. LICITANTE  VENCEDORA  :  é  a  empresa  ou  consórcio  de  empresas  que 
vencer a LICITAÇÃO e que deverá constituir a SPE, para a celebração do CONTRATO com 
o MUNICÍPIO.

1.23. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO  : é o conjunto de informações técnicas e 
operacionais apresentadas pela LICITANTE para fins de qualificação técnica, que descreverá 
as  principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  para  a  exploração  da  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, mediante a prestação dos SERVIÇOS durante todo o prazo contratual, 
em consonância ao disposto no art. 30, § 8º, da Lei nº 8.666/93, a ser elaborada conforme as 
diretrizes constantes do Anexo IV.
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1.24. MUNÍCIPES  ou  USUÁRIOS  FINAIS  :  são  aqueles  que  efetivamente  se 
beneficiam dos SERVIÇOS, na qualidade de usuários diretos.

1.25. MUNICÍPIO  : é o Município de Piracicaba-SP.

1.26. OBRAS  : são o conjunto de obras e atividades correlatas, inclusive a aquisição 
e  instalação dos  bens  e  equipamentos,  nas  quais  estão  compreendidas  o encerramento  do 
ATERRO  PAU  QUEIMADO  e  a  implantação  da  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE 
RESÍDUOS PALMEIRAS, nos termos do EDITAL e seus Anexos, bem como do PROJETO 
EXECUTIVO a ser elaborado pela SPE e aprovado pelo MUNICÍPIO.

1.27. PLANO DE NEGÓCIOS  : é o documento de estruturação dos negócios a ser 
desenvolvido pela SPE, na qualidade de prestadora dos SERVIÇOS, a ser elaborado de acordo 
com o Anexo V, que deverá acompanhar a PROPOSTA COMERCIAL.

1.28. PROJETO BÁSICO  : é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, elaborado e apresentado pelo MUNICÍPIO, por meio do Anexo II 
deste EDITAL, para caracterizar os SERVIÇOS e a forma como eles deverão ser executados.

1.29. PROJETO EXECUTIVO  : é o conjunto de elementos necessários e suficientes 
para  a  execução  completa  de  todos  os  SERVIÇOS  que  fazem  parte  do  objeto  do 
CONTRATO, a ser elaborado e executado pela SPE e aprovado pelo MUNICÍPIO, nos termos 
do CONTRATO.

1.30. PROPOSTA COMERCIAL  : é a proposta das LICITANTES, contendo a oferta 
dos valores que comporão a CONTRAPRESTAÇÃO, bem como do valor total a ser pago 
pelo MUNICÍPIO à SPE, por força do CONTRATO, que deverá ser elaborada de acordo com 
o Anexo V.

1.31. RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS  :  são  as  receitas  alternativas, 
complementares, acessórias ou oriundas de projetos associados, referidas no art.  11 da Lei 
Federal nº 8.987/95, incluindo aquelas decorrentes da exploração de crédito de carbono, do 
composto orgânico e da exploração do biogás, para fins de geração de energia, que a SPE 
poderá  auferir,  direta  ou  indiretamente,  nos  termos  do  CONTRATO,  mediante  prévia 
autorização pelo MUNICÍPIO.

1.32. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  : são os resíduos sólidos normalmente 
produzidos nas habitações ou que, embora produzidos em locais não destinados à habitação 
(resíduos comerciais, de prestação de serviços e de indústrias), têm características que a eles 
se assemelham, definidos de acordo com o PROJETO BÁSICO, constante do Anexo II do 
presente EDITAL. 

1.33. SERVIÇOS  : é o conjunto dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES,  que  deverão  ser  executados  pela  SPE,  e  das 
OBRAS, estando todos descritos neste EDITAL, no CONTRATO e detalhados no PROJETO 
BÁSICO.
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1.34. SPE  : é a pessoa jurídica a ser constituída pela LICITANTE VENCEDORA, 
nos  prazos  e  nas  condições  definidas  neste  EDITAL,  que  será  a  parceira  privada  do 
MUNICÍPIO, responsável pela execução dos SERVIÇOS. 

1.35. UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS  : é a planta de tratamento de 
resíduos,  a  ser  implementada  na  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS 
PALMEIRAS pela  SPE,  que  utiliza  o  processo  de  biometanização  anaeróbia  de  resíduos 
orgânicos e poda verde.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente LICITAÇÃO tem a finalidade de selecionar a melhor proposta para, 
obedecendo às especificações técnicas constantes dos Anexos deste EDITAL, a outorga da 
exploração, por meio de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos SERVIÇOS, prestados em 
regime  público,  nos  termos  fixados  na  legislação  municipal  e  regulamentação  respectiva, 
neste EDITAL e seus Anexos, inclusive a minuta do CONTRATO, compreendendo:

2.1.1 Coleta manual e conteneirizada, transporte e destinação final de RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, bem como resíduos provenientes da limpeza pública de vias e 
logradouros públicos da área urbana e rural, resultantes de feiras livres, varejões e terminais, e 
da varrição manual e mecanizada; 

2.1.2. Varrição de vias e logradouros públicos;

2.1.3. Execução das obras de recuperação ambiental, encerramento e monitoramento 
do ATERRO PAU QUEIMADO;

2.1.4.  Implantação  da  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS 
PALMEIRAS;

2.1.5. Operação e manutenção da CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
PALMEIRAS.

2.2.  A  realização  de  todos  os  SERVIÇOS  deverá  respeitar  com  rigor  todas  as 
disposições, prazos e especificações técnicas constantes neste EDITAL e nos seus Anexos, 
bem como as disposições do CONTRATO e de seus Anexos.

2.3.  A  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  pressupõe  a  adequada  prestação  dos 
SERVIÇOS,  assim  considerados  aqueles  que  satisfizerem  às  condições  de  regularidade, 
eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia,  equidade,  continuidade  e 
transparência, nos termos do CONTRATO.

2.4. A SPE fará jus à obtenção de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, ressalvados os 
casos previstos no CONTRATO e desde que autorizadas pelo MUNICÍPIO, tudo nos termos 
do referido instrumento contratual.
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2.5. São de responsabilidade do MUNICÍPIO as providências necessárias à declaração 
de  utilidade  pública  dos  imóveis  a  serem  desapropriados  para  realização  do  objeto  da 
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  incluindo  aqueles  de  uso  temporário  ou  objeto  de 
instituição  de  servidões,  conforme  previsto  no  CONTRATO,  bem como  a  promoção  do 
processo  de  desapropriação  e  de  instituição  das  servidões  administrativas,  nas  esferas 
extrajudicial e judicial. 

3 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. A presente LICITAÇÃO e seu objeto serão regidos pela:

a) Constituição da República Federativa do Brasil;

b) Disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

c) Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

d) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;

e) Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e suas alterações;

f) Lei Federal nº 9.012, de 30 de março de 1995;

g) Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

h) Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995  e suas alterações;

i) Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007;

j) Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

k) Lei Municipal nº 6.132, de 17 de dezembro de 2007;

l) Decreto Municipal nº 12.602, de 17 de abril de 2008;

m) Decreto Municipal nº 12.759, de 22 de julho de 2008;

n) Decreto Municipal nº 13.960, de 07 de janeiro de 2011;

o) Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;

p) Condições previstas neste EDITAL e nos Anexos, que fazem parte integrante 
deste EDITAL;

q) Demais disposições legais aplicáveis, inclusive, subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito Privado.
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4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1.  Esta  Licitação  será  processada  e  julgada  pelo  critério  de  menor  valor  da 
contraprestação a ser paga pela Administração Pública, de acordo com o art.  12, inciso II, 
alínea a, da Lei Federal nº 11.079/04.

5 – ANEXOS DO EDITAL

5.1. Constituem Anexos deste EDITAL:

Anexo I - Minuta do CONTRATO

Anexo II - PROJETO BÁSICO

Anexo III - CRONOGRAMA 

Anexo  IV  -  Termo  de  Referência  para  Elaboração  da  METODOLOGIA  DE 
EXECUÇÃO

Anexo V  - Termo de Referência para Elaboração da PROPOSTA COMERCIAL e 
para a Elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS

Anexo VI - Modelo de Carta de Credenciamento

Anexo VII - Modelo de Declaração de Emprego de Menor

Anexo VIII - Modelo de Atestado de Visita Técnica

Anexo IX - Diretrizes Ambientais 

Anexo X – Relação de Bens Afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA a serem 
entregues pela Administração Pública

Anexo XI – Matriz de Riscos

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente LICITAÇÃO empresas brasileiras e estrangeiras, 
que satisfaçam plenamente todas as exigências e condições deste EDITAL e da legislação 
pertinente.

6.2. As empresas poderão participar isoladamente ou reunidas em consórcio.

6.3. É vedada a participação de empresas:
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a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

b) com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com 
a Administração Pública;

c)  em  processo  de  falência,  de  concordata,  de  dissolução  ou  liquidação,  ou  em 
recuperação judicial ou extrajudicial;

d)  enquadradas  nas  disposições  do  art.  9º  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com  suas 
alterações posteriores;

e) isoladamente, quando integrantes de consórcio participante da LICITAÇÃO.

6.4. Para participar da presente LICITAÇÃO, as empresas interessadas deverão efetuar 
garantia de R$ 355.772,74 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta e dois 
reais  e setenta e  quatro centavos),  correspondente a 1% (um por  cento)  do valor  anual 
estimado da contratação, impreterivelmente até às 16:30 horas do dia 25 de abril de 2011, 
em uma das modalidades previstas no § 1º, do art. 56, da Lei Federal nº 8666/93, ou seja, em 
dinheiro, títulos da dívida pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária.

6.4.1. Se a garantia for prestada na modalidade de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, 
deverá ter validade de, no mínimo,  120 (cento e vinte) dias, contados da data limite para a 
entrega dos  envelopes  da presente LICITAÇÃO; se for  em dinheiro,  deverá ser  recolhida 
através de depósito identificado em nome do MUNICÍPIO, em conta bancária indicada pela 
Divisão  de  Compras,  com  a  emissão  de  recibo  pelo  Departamento  de  Administração 
Financeira da Secretaria Municipal de Finanças; e, em caso de títulos da dívida pública, esses 
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

6.4.2. A garantia será devolvida às LICITANTES após a assinatura do CONTRATO, 
sendo  que  a  garantia  da  LICITANTE VENCEDORA  poderá  ficar  retida  como  parte  da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO.

6.5.  Os interessados em participar  da presente LICITAÇÃO deverão realizar  visita 
técnica obrigatória na ÁREA, previamente agendada junto a Secretaria Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente, 9º andar, no Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho 
Prates”, nesta cidade, entre os dias 07 de março a 15 de abril de 2011.

6.5.1. A visita técnica deverá ser acompanhada por representante da LICITANTE, que, 
necessariamente, apresentará documento(s) que comprove(m) esta condição.

6.5.1.1. No caso de a LICITANTE ser consórcio, a visita técnica ao local da prestação 
dos SERVIÇOS poderá ser feita por qualquer uma das empresas integrantes do consórcio.
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6.5.2. A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente colocará à disposição dos 
interessados um servidor para acompanhar a visita técnica. 

6.5.3. As LICITANTES deverão apresentar no Envelope 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação,  nos termos deste EDITAL, Atestado de Visita 
Técnica, conforme modelo constante no Anexo VIII, devidamente assinado, comprovando que 
vistoriaram  a  ÁREA,  acompanhado  de  declaração  da  LICITANTE  de  que  tem  pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições e locais para cumprimento do objeto 
da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

7 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

7.1.  O  MUNICÍPIO,  por  intermédio  da  Divisão  de  Compras,  sita  à  Rua  Antonio 
Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, Centro Cívico Cultural  e Educacional “Florivaldo Coelho 
Prates”,  Parque da  Rua do Porto,  nesta  cidade,  exibirá  cópia  do  EDITAL completo  para 
consultas.

7.2.  Os  pedidos  de  informações  e  esclarecimentos  deverão  ser  encaminhados  por 
escrito, e protocolados na Divisão de Compras, sito à Rua Antonio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º 
andar, Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, Parque da Rua do 
Porto,  nesta  cidade,  ou  enviados  por  fax  nº  (19)  3403-1024  ou  pelo  e-mail 
compras@piracicaba.sp.gov.br,  em até  10 (dez)  dias  corridos  antes  da data  de entrega da 
DOCUMENTAÇÃO.

7.3. A Pasta Técnica contendo o EDITAL e seus respectivos Anexos, bem como as 
informações adicionais que estiverem disponíveis, será fornecida às empresas interessadas na 
Divisão de Compras, sita à Rua Antonio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º andar, Centro Cívico 
Educacional e Cultural “Florivaldo Coelho Prates”, Parque da Rua do Porto, nesta cidade, o 
qual será fornecido das 08:30 às 16:30 horas. A obtenção do EDITAL e seus Anexos será 
realizada mediante a apresentação da Guia de Recolhimento, no valor de  R$ 100,00 (cem 
reais).

7.3.1.  No ato  do recebimento  da Pasta  Técnica,  o  interessado deverá verificar  seu 
conteúdo, não sendo aceitas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

8 - RECURSOS FINANCEIROS

8.1. Os recursos para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO advirão do montante 
da  totalidade  dos  valores  arrecadados  a  título  de taxa  de coleta  e  remoção  de lixo  a  ser 
arrecadada pelo MUNICÍPIO durante a vigência do CONTRATO e de recursos orçamentários 
específicos para o cumprimento das obrigações deste CONTRATO.

8.2. A dotação orçamentária para o cumprimento das obrigações do CONTRATO será 
a de nº 1 11011 18542002121580000 0101011000 339039 110100 2158010099, do exercício 
de 2011 e correspondente para os exercícios seguintes.
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 9 - DO CREDENCIAMENTO

9.1.  Dos  interessados  em  participar  da  reunião  de  abertura  dos  envelopes, 
representando as LICITANTES, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação 
de autorização por escrito, contendo o nome completo, número de documento de identificação 
do  credenciado  deste  certame,  com  declaração  do  representante  legal  da  LICITANTE, 
devidamente assinada, outorgando amplos poderes em todos os atos e fases da LICITAÇÃO, 
acompanhada dos documentos que comprovem a legitimidade da outorga desses poderes.

9.1.1. No caso de consórcio,  será apresentada uma única autorização assinada pela 
empresa líder do consórcio ou por todas as empresas consorciadas.

9.2. Essas autorizações deverão ser exibidas à COMISSÃO pelos portadores, antes do 
início  dos  trabalhos  de  abertura  dos  envelopes,  ficando  retidas  e  juntadas  aos  autos.  O 
documento solicitado no item 9.1. poderá, a critério do representante legal da LICITANTE, 
ser substituído por procuração pública.

9.3. Caso o participante seja titular da LICITANTE, deverá apresentar documento que 
comprove  sua  capacidade  para  representá-la  e,  no  caso  de  preposto,  deverá  apresentar  a 
comprovação da legitimidade da outorga de poderes.

9.4.  A  não  apresentação  ou  incorreção  do  documento  de  credenciamento  não 
inabilitará ou desclassificará a LICITANTE, mas impedirá o "representante" de se manifestar 
ou  responder  pela  proponente,  nas  respectivas  sessões,  cabendo  tão  somente  ao  não 
credenciado  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  dos  procedimentos,  desde  que  não 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (art. 4º da Lei nº 8.666/93).

9.5. Para o bom andamento dos trabalhos, cada LICITANTE deverá indicar apenas 01 
(um) representante, que será o único com poderes para se manifestar.

9.6. Todas as manifestações cabíveis deverão ser feitas por escrito e serão anexadas 
aos autos, vedada a réplica ou tréplica oral durante as sessões, aplicando-se no que couber as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93.

10 - PRAZOS - DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTA COMERCIAL

10.1. As LICITANTES deverão entregar, na Divisão de Compras, sita à Rua Antonio 
Correa  Barbosa  nº  2233,  1º  andar,  até  às  11:00  horas  do  dia  26  de  abril  de  2011, os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e PROPOSTA 
COMERCIAL  correspondentes  à  sua  participação,  em  03  (três)  envelopes  fechados  e 
numerados,  contendo a razão social  da empresa e  seu endereço, bem como o número da 
presente LICITAÇÃO, a saber:

a. Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL - Concorrência nº 05/2011 - Página 10 de 32



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Compras

b. Envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO

c. Envelope nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL.

10.1.1. Quando da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, as LICITANTES expressam 
pleno conhecimento de que:

a) respondem  pela  veracidade  e  autenticidade  das  informações  constantes  dos 
documentos que apresentarem;

b) autorizam  a  COMISSÃO  a  proceder,  em  qualquer  fase  da  LICITAÇÃO,  às 
diligências que entender necessárias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente dos envelopes;

c) os SERVIÇOS objeto da presente LICITAÇÃO estão caracterizados e definidos 
neste EDITAL e nos seus Anexos, sendo suficientes para sua compreensão;

d) conhecem as condições da ÁREA e demais instalações existentes, relacionadas aos 
SERVIÇOS;

e) para todos os efeitos, aceitam irrestrita e irretratavelmente todos os termos deste 
EDITAL e seus Anexos. 

10.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.2.1.  Os  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  serão  apresentados  em  dois 
envelopes,  sendo  que  o  Envelope  nº  01  conterá  a  documentação  referente  à  habilitação 
jurídica,  regularidade  fiscal,  qualificação  econômico-financeira  e  qualificação  técnica, 
relacionados nos itens 10.2.12 a 10.2.32, e o Envelope nº 02 conterá a METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO das LICITANTES.

10.2.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO solicitados serão apresentados em 
01 (uma) via, em original ou em de cópia autenticada por cartório competente (exceto quando 
expresso no documento a obrigatoriedade da apresentação no original), ou, excepcionalmente, 
pela COMISSÃO ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial, observado o disposto no item 
10.2.34 em relação à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO.

10.2.3.  Os  documentos  exigidos  nos  itens  10.2.12.,  10.2.13.,  10.2.15.  e  10.2.16. 
poderão  ser  substituídos  pelo  Certificado  de  Registro  Cadastral  emitido  pela  Prefeitura 
Municipal, que esteja em vigor e que seja compatível com o objeto da presente LICITAÇÃO.

10.2.4. Em todas as hipóteses referidas neste item 10 não serão aceitos protocolos nem 
documentos com prazo de validade vencido.
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10.2.5. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos deverão ser relacionados, 
separados, colecionados e numerados na ordem estabelecida neste EDITAL.

10.2.6. Quaisquer outros esclarecimentos deverão ser prestados pela LICITANTE em 
papel timbrado da empresa.

10.2.7. Todos os documentos expedidos pela LICITANTE deverão ser rubricados e 
subscritos por seu representante legal, com identificação clara de seu subscritor.

10.2.8.  Serão  admitidas  certidões  obtidas  pela  Internet,  desde  que  tenham  sido 
emitidas por sites oficiais e que o documento contenha a indicação do site em que poderá ser 
verificada a autenticidade da informação pela COMISSÃO.

10.2.9. Quanto aos documentos solicitados nos itens 10.2.18 a 10.2.22, não havendo 
validade  expressa,  eles  deverão ser  expedidos  com data  não superior  a  90 (noventa)  dias 
anteriores à data limite para recebimento da DOCUMENTAÇÃO.

10.2.10.  Se  houver  impossibilidade  de  apresentação  de  qualquer  documento  por 
motivo de greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da LICITANTE, 
assinada por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, 
finda  a  greve,  se  compromete  a  apresentar  o  documento  atualizado,  para  fins  de  direito, 
independente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não 
apresentação, às penalidades legais.

10.2.11. Em todos os casos das certidões solicitadas nos itens acima, sempre serão 
aceitas certidões positivas com efeitos de negativas.

Os documentos  exigidos  no Envelope nº  01 estão descritos  nos  itens  nº  10.2.12 a 
10.2.32 abaixo:

A. Habilitação Jurídica

10.2.12.  No  caso  de  empresa  individual:  apresentação  do  registro  comercial  da 
LICITANTE; em se tratando de sociedades empresárias: apresentação do ato constitutivo da 
LICITANTE e alterações posteriores, se houver, acompanhado(s) do ato de eleição de seus 
administradores, se o caso, devidamente registrados no órgão de registro do comércio do local 
de sua sede;

10.2.13. No caso de sociedades civis: apresentação da inscrição do ato constitutivo da 
LICITANTE e  todas  as  suas  alterações  subsequentes  em vigor,  devidamente  inscritos  no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento que demonstre 
a diretoria em exercício;

10.2.14. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: 
apresentação do decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente.
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B. Regularidade Fiscal

10.2.15. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

10.2.16.  Comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual.

10.2.17.  Prova  de  regularidade  relativa  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida  Ativa  da 
União, da sede ou domicilio da LICITANTE;

10.2.18. Prova de regularidade de Tributos Mobiliários Estadual (ICMS), da sede ou 
domicilio da LICITANTE; 

10.2.19.  Prova  de  regularidade  de  Tributos  Mobiliários  Municipal,  da  sede  ou 
domicilio da LICITANTE;

10.2.20.  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  fornecido  pela  Caixa  Econômica 
Federal;

10.2.21.  Prova  de  regularidade  relativa  às  Contribuições  Previdenciárias  e  às  de 
Terceiros (INSS);

10.2.22.  Certidão  Negativa  de  falência  ou  concordata  ou  recuperação  judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

C. Qualificação Econômico-Financeira

10.2.23.  Comprovante  de  depósito  da  GARANTIA DE PROPOSTA,  emitido  pela 
Divisão de Compras;

10.2.24.  Comprovação  de  capital  social,  nos  termos  da  lei,  de  no  mínimo, R$ 
3.557.727,49 (três milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e sete 
reais  e  quarenta  e  nove  centavos),  correspondente  a  10% do  valor  anual  estimado  da 
contratação;

10.2.25. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da 
empresa,  vedada a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  expedido  por 
contador devidamente habilitado;

10.2.25.a. Admitir-se-á atualização dos valores por índices oficiais, quando o balanço 
tiver  sido  encerrado  há  mais  de  03  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da 
DOCUMENTAÇÃO.
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10.2.26.  Para  a  comprovação  da  boa  situação  financeira  da  LICITANTE,  serão 
utilizadas as seguintes fórmulas contábeis:

LG = AC + RLP
PC + ELP

LC = AC
PC

IE = (PC + ELP) / AT

Onde:

LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Os valores exigidos para tais índices médios são:

LG maior ou igual 1,20
LC maior ou igual 1,20
IE menor ou igual 0,50

D. Qualificação Técnica

10.2.27.  Atestado  de  Visita  Técnica  conforme  modelo  constante  do  Anexo  VIII, 
devidamente  assinado,  comprovando que a LICITANTE visitou,  dentro do prazo previsto 
neste  EDITAL, a  ÁREA,  acompanhado  de  declaração da  LICITANTE de  que  tem pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições e locais para cumprimento do objeto 
da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

10.2.28. Registro ou inscrição da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA - 
Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  da  jurisdição  da  sede  da 
LICITANTE.

10.2.29. Relação do corpo técnico da LICITANTE que estará envolvido na execução 
dos SERVIÇOS, acompanhada dos respectivos “currículos”.
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10.2.30.  Comprovação  de  capacidade  técnico-profissional:  a  LICITANTE  deverá 
possuir  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  a  entrega  dos  envelopes, 
profissional(is)  de  nível  superior,  detentor(es)  de  atestado(s)  de  responsabilidade  técnica, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,  devidamente registrada(s) na 
entidade profissional competente, que comprovem a execução de serviços de características 
semelhantes àqueles constantes dos itens 10.2.30.1. e 10.2.30.2, limitadas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da LICITAÇÃO. O(s) nome(s) 
do(s) profissional(is) deverá(ão) obrigatoriamente constar no(s) atestado(s) em questão.

10.2.30.1. Serviços:

a) Coleta,  transporte  e  destinação  final  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES, 
provenientes  da  limpeza  pública  de  área  urbana  e  rural  e  de  varrição  manual  e 
mecanizada;

b) Varrição de vias e logradouros públicos;

c) Operação  e  manutenção  de  aterros  sanitários  que  possuam  licenças  ambientais 
emitidas pelos órgãos públicos competentes. 

           10.2.30.2. Implantações:

a) Implantação  de  obras  de  recuperação  ambiental  de  aterros  sanitários,  com 
monitoramento de estabilidade de recalque de talude e sistema de monitoramento de 
lençol freático e de líquidos percolados. 

b) Implantação  de  aterros  sanitários  ou  execução  de  célula  de  aterro  sanitário,  com 
sistema de  impermeabilização  de  base  com manta  de  geomembrana,  drenagem de 
percolados, drenagem de gases e sistema de drenagem superficial. 

10.2.30.3.  As  licenças  acima  referidas  deverão  ser  comprovadas  mediante  a 
apresentação de cópia autenticada das licenças ou deverão constar do corpo dos atestados 
apresentados.

10.2.30.4. Deve ser comprovado o vínculo do(s) profissional(is) acima mencionado(s) 
com a LICITANTE, por meio da apresentação do registro na Carteira Profissional, Ficha de 
Empregados ou Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo 
que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, ou, se 
for  o  Diretor,  através  do  Contrato  Social  em  vigor,  na  data  limite  para  a  entrega  da 
DOCUMENTAÇÃO e, ainda, certidão de registro de pessoa física para comprovação de sua 
inscrição junto  à entidade profissional competente.

10.2.30.5.  No  caso  de  empresas  estrangeiras,  os  documentos  comprobatórios 
solicitados deverão ser emitidos pelos órgãos competentes do país de origem, consularizados e 
apresentados  em tradução juramentada.
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10.2.31.  Comprovação  de  capacitação  técnico-operacional:  a  LICITANTE  deverá 
possuir  em  seu  nome  Atestado(s),  devidamente  acervados  na  entidade  profissional 
competente, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) 
a execução dos serviços constantes dos itens 10.2.31.1. e 10.2.31.2.: 

10.2.31.1. Serviços:

a) Coleta  e  transporte  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES,  provenientes  da 
limpeza pública de área urbana e rural  e de varrição manual,  na quantidade média 
mensal de, no mínimo, 3.000 t/mês;

b) Varrição de vias e logradouros públicos, na quantidade média mensal de, no mínimo, 
3.000 km/mês;

c) Operação  e  manutenção  de  aterros  sanitários,  que  possuam  licenças  ambientais 
emitidas  pelos  órgãos  públicos  competentes,  na  quantidade  média  mensal  de,  no 
mínimo, 3.000 t/mês.

10.2.31.2. Implantações:

a) Implantação  de  obras  de  recuperação  ambiental  de  aterros  sanitários  com 
monitoramento de estabilidade e recalque de talude e sistema de monitoramento de 
lençol freático e de líquidos percolados;

b) Implantação  de  aterros  sanitários  ou  execução  de  célula  de  aterro  sanitário,  com 
sistema de  impermeabilização  de  base  com manta  de  geomembrana,  drenagem de 
percolados, drenagem de gases e sistema de drenagem superficial;

c) Fornecimento  e  Instalação de  Unidade  de  Tratamento  de  Resíduos  Urbanos   com 
capacidade  mínima   para  3.000t/mês  e  que  propicie  o  aproveitamento  da  matéria 
orgânica na produção do composto orgânico, mediante processo anaeróbio, de modo 
que possibilite a geração de gás metano. 

10.2.31.3.  As  licenças  acima  referidas  deverão  ser  comprovadas  mediante  a 
apresentação de cópia autenticada das licenças ou deverão constar do corpo dos atestados 
apresentados.

10.2.31.4.  No  caso  de  empresas  estrangeiras,  os  documentos  comprobatórios 
solicitados deverão ser emitidos pelos órgãos competentes do país de origem, consularizados e 
apresentados em tradução juramentada. 

10.2.32. As LICITANTES deverão apresentar declaração expressa, sob as penas da lei, 
de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, em 
cumprimento ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo modelo 
encontra-se no Anexo VII deste EDITAL – Modelo de Declaração de Emprego de Menor.
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           10.2.33. Em razão da complexidade e da magnitude do objeto da LICITAÇÃO, aliado  
à  essencialidade  dos  SERVIÇOS,  cada  LICITANTE  deverá  apresentar,  entre  os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em envelope  separado,  sua  METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO, a ser avaliada pela COMISSÃO, para o efeito  de sua aceitação ou não, de 
acordo com os critérios previstos no Anexo IV deste EDITAL.

10.2.34. A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO deverá ser apresentada em 01 (uma) 
via,  datilografada ou qualquer outro meio eletrônico, em português, em linguagem clara e 
objetiva,  sem  rasuras,  devendo  ser  rubricada  e  assinada  pelo  representante  legal  e  pelo 
responsável técnico da LICITANTE ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da 
LICITANTE,  e  em  01  (uma)  via  digital  gravada  em  CD,  em  arquivo  PDF,  na  mesma 
disposição da via impressa.

10.2.35.  A  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO  indicará  as  atividades  que  a  SPE 
executará com vistas  à prestação dos SERVIÇOS, observadas as exigências qualitativas  e 
quantitativas mínimas constantes do Anexo IV e as metas e os padrões de qualidade previstas 
no CONTRATO.

10.2.36.  A  METODOLOGIA DE  EXECUÇÃO  deverá  abranger  todo  o  prazo  de 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. As descrições das metodologias e tecnologias a serem 
utilizadas para a prestação dos SERVIÇOS serão apoiadas em planilhas com especificações e 
quantidades relativas a cada serviço específico envolvido.

10.2.37. A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO deverá apresentar cronograma físico-
financeiro em base anual, para todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

10.2.38.  As  condições  e  hipóteses  de  não  aceitação  da  METODOLOGIA  DE 
EXECUÇÃO da LICITANTE constam do Anexo IV.

10.3 – PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

10.3.1. Em caso de participação em consórcio, cada consorciada deverá apresentar, 
individualmente, os documentos mencionados nos itens 10.2.12 a 10.2.25, com exceção da 
GARANTIA DE PROPOSTA,  que  poderá  ser  apresentada,  integralmente,  por  uma única 
empresa consorciada, ou por todas as empresas consorciadas, conjuntamente, na proporção de 
sua participação. 

10.3.2. Para fins do item 10.2.24, em caso de participação em consórcio, admite-se o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação no 
consórcio.

10.3.3. Ainda no caso de LICITANTE na forma de consórcio, os índices apresentados 
no item 10.2.26. deverão ser atendidos por todos os seus integrantes, não sendo possível a 
somatória de índices, nos termos da legislação vigente.

EDITAL - Concorrência nº 05/2011 - Página 17 de 32



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Compras

10.3.4. Para fins dos itens 10.2.30 e 10.2.31, em caso de participação em consórcio, 
admite-se o somatório  das qualificações  das consorciadas,  na proporção de sua respectiva 
participação no consórcio.

10.3.4.1. Deverá ser apresentada apenas uma METODOLOGIA DE EXECUÇÃO por 
consórcio.

10.3.5.  Juntamente  com  os  demais  DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO jurídica 
previstos  acima,  a  LICITANTE na  forma  de  consórcio  deverá  apresentar  instrumento  de 
constituição de consórcio ou de compromisso de constituição de consórcio, que não deverá 
revelar dado contido na PROPOSTA COMERCIAL e METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, o 
qual deverá apontar o seguinte:

a) indicação da porcentagem de participação das consorciadas no consórcio;

b) obrigação de as empresas consorciadas manterem, até a constituição da SPE, a 
composição inicial do consórcio;

c) indicação da empresa líder do consórcio;

d) outorga  de  amplos  poderes  à  empresa  líder  do  consórcio  para  representar  as 
consorciadas, ativa e passivamente, judicial  e extrajudicialmente,  em todos os 
atos  relativos  à  LICITAÇÃO,  podendo  assumir  obrigações  em  nome  do 
consórcio;

e) declaração de  responsabilidade  solidária  das  consorciadas  até  a  assinatura  do 
CONTRATO; e

f) declaração de que,  caso vencedor o consórcio,  as consorciadas  constituirão  a 
SPE, nos termos do Capítulo V.

10.3.6.  A  inabilitação  de  qualquer  consorciada  acarretará,  automaticamente,  a 
inabilitação do consórcio.

10.4 – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 03

10.4.1. A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada em 1 (uma) via, datilografada 
ou digitada no computador, em linguagem clara e objetiva, sem erros ou rasuras, devendo ser 
assinada pelo representante legal da LICITANTE ou pessoa legalmente habilitada a fazê-lo 
em nome da LICITANTE.

10.4.2.  Os  valores  da  PROPOSTA  COMERCIAL serão  expressos  em Real  (R$), 
referentes ao mês de entrega das propostas.

10.4.3.  A  PROPOSTA COMERCIAL deverá  atender  às  condições  e  aos  critérios 
contidos  neste  EDITAL,  em  especial,  no  Termo  de  Referência  para  Elaboração  da 
PROPOSTA COMERCIAL, constante do Anexo V deste Edital.
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10.4.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter o PLANO DE NEGÓCIOS da 
SPE, a ser elaborado conforme especificações contidas no Anexo V.

10.4.5.  A  PROPOSTA  COMERCIAL  deverá  conter  os  valores  que  comporão  a 
CONTRAPRESTAÇÃO, conforme especificado no Termo de Referência para Elaboração da 
PROPOSTA COMERCIAL, constante no Anexo V deste EDITAL, bem como o valor total a 
ser cobrado pela SPE durante todo o CONTRATO.

10.4.6.  Para  cálculo  da  CONTRAPRESTAÇÃO  que  constará  das  PROPOSTAS 
COMERCIAIS, as LICITANTES deverão considerar o volume e extensão médios previstos 
no Quadro 1 do Anexo V-A.

10.4.7. Para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, não deverão ser considerados 
quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, Estado ou 
MUNICÍPIO, durante o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

10.4.8.  O valor  total  previsto  na  PROPOSTA COMERCIAL, que  será  levado  em 
consideração  no  julgamento  da  presente  LICITAÇÃO,  deverá  abranger  todos  os  custos 
referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que contemplarão, dentre outros:

a) o valor referente aos ônus e obrigações da SPE concernentes à legislação tributária, 
legislação trabalhista e legislação previdenciária, os quais correrão por sua exclusiva conta; 

b) custos com seus subcontratados;

c) despesas relativas a serviços extraordinários e a serviços noturnos;

d)  custos  de  mobilização  e  desmobilização  na  instalação  das  OBRAS  a  serem 
executadas;

e)  todos  os  demais  custos  diretos  ou  indiretos  incidentes  sobre  a  execução  das 
OBRAS; e

f) custos com contratação de seguros e garantias de construção, de cumprimento dos 
prazos e os demais necessários ao cumprimento do CONTRATO.

10.4.9.  O  prazo  de  validade  das  PROPOSTAS  COMERCIAIS deverá  ser  de  120 
(cento e vinte) dias, contados da data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO.

10.4.10.  A  PROPOSTA  COMERCIAL  deverá  ser  apresentada  devidamente 
preenchida na forma indicada no Anexo V. 

10.4.11.  A  pontuação  da  PROPOSTA  COMERCIAL  será  estabelecida  conforme 
critérios constantes do Anexo V.

10.4.12.  A  classificação  das  PROPOSTAS  COMERCIAIS  far-se-á  em  ordem 
decrescente dos valores das notas finais, sendo classificada em primeiro lugar a LICITANTE 
que apresentar o menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com o ANEXO V.
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10.5 – OBSERVAÇÕES GERAIS

10.5.1.  Todos  os  documentos  deverão  ser  entregues  em  língua  portuguesa, 
datilografados ou impressos de forma legível.

10.5.2. Qualquer documento em língua estrangeira deve ser acompanhado de tradução 
para  a  língua  portuguesa  por  tradutor  juramentado,  sendo  que  documentos  estrangeiros 
deverão  estar  devidamente  autenticados  no  Consulado  Brasileiro  no  País  de  origem  do 
documento.

10.5.3.  A  DOCUMENTAÇÃO  deve  estar  encadernada,  sendo  precedida  de  um 
sumário, com a indicação dos documentos e das páginas correspondentes, devendo todas as 
folhas estar numeradas e rubricadas.

10.5.4. Deve ser apresentada exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida, evitando-
se duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não solicitados.

10.5.5. Em todos os casos das certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão 
aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

11 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

11.1.  A  presente  LICITAÇÃO  será  processada  e  julgada  de  acordo  com  o 
procedimento  estabelecido  nos  arts.  43,  44,  45  e  48  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas 
alterações.

11.2. Após a entrega dos envelopes pelas LICITANTES, não serão aceitos quaisquer 
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo de tais envelopes.

11.3.  Os  esclarecimentos  feitos  pelas  LICITANTES  durante  as  sessões,  quando 
necessários  e  desde  que  solicitados  pela  COMISSÃO,  constarão  obrigatoriamente  da 
respectiva ata.

11.4. A LICITAÇÃO será conduzida em duas fases sucessivas, quais sejam: I) abertura 
e  análise  dos  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO,  incluindo  a  METODOLOGIA  DE 
EXECUÇÃO,  constantes  dos  Envelopes  nº  01  e  02;  e  II)  abertura  e  julgamento  das 
PROPOSTAS COMERCIAIS, constantes dos Envelopes nº 03.

12 - HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1. Às 14:00 horas do dia 26 de abril de 2011, em presença dos interessados, serão 
abertos  os  Envelopes  de nº  01 e  de nº  02,  pela  COMISSÃO, a  qual  dar-se-á na Sala  de 
Licitações - 1º andar, no prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho 
Prates”, sito à Rua Antônio Correa Barbosa nº 2233, nesta cidade.
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12.1.1. Uma vez abertos os Envelopes nº 01 e 02, os documentos deles constantes 
serão rubricados por todos os presentes.

12.1.2. A análise dos documentos constantes dos Envelopes nº 01 e 02 ocorrerá em 
sessão realizada entre os membros da COMISSÃO e o resultado será divulgado, mediante 
aviso publicado na imprensa oficial. No aviso constará, também, o dia, hora e local para a 
sessão pública  de abertura dos  Envelopes  nº  03 das  LICITANTES habilitadas  nesta  fase, 
contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, que poderá ser remarcada, se necessário.

12.1.3. Será habilitada a LICITANTE que, cumulativamente:

a) apresentar todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, descritos no item 10.2;

b) satisfizer a todos os requisitos estabelecidos neste EDITAL; e

c)  tiver  sua  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  aceita,  conforme  este  EDITAL, 
especialmente o Anexo IV.

12.1.4. Não será aceita a METODOLOGIA DE EXECUÇÃO da LICITANTE:

a) que não for apresentada de acordo com o EDITAL, especialmente com as diretrizes 
constantes do Anexo IV; 

b) que não obtiver a pontuação mínima prevista no Anexo IV;

c) que incluir qualquer parte da PROPOSTA COMERCIAL.

12.2. Contra a decisão de inabilitação da LICITANTE, caberá recurso à autoridade 
superior, conforme previsto no item 16 deste EDITAL.

12.2.1.  De  tudo  lavrar-se-á  ata,  que  será  assinada  por  todos  os  presentes  e  pela 
COMISSÃO. 

12.2.2. Às empresas inabilitadas serão devolvidos os Envelopes nº 03 (PROPOSTA 
COMERCIAL), após o julgamento  de todos os  recursos  apresentados ou após a renúncia 
expressa ao recurso.

12.2.3.  Ainda,  para  as  LICITANTES  que  forem  inabilitadas,  a  GARANTIA  DE 
PROPOSTA será devolvida no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do aviso de inabilitação.

12.2.4. Após a fase de habilitação, a LICITANTE não poderá desistir da PROPOSTA 
COMERCIAL apresentada, salvo por motivo devida e expressamente justificado decorrente 
de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.
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12.3. – Abertura dos Envelopes nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL

12.3.1.  Os  Envelopes  nº.  03,  contendo  as  PROPOSTAS  COMERCIAIS  das 
LICITANTES  habilitadas,  na  forma  dos  itens  12.1.  e  12.2.  acima,  serão  abertos  em ato 
público, na data designada no aviso referido no item 12.1.2. 

12.3.2.  As  PROPOSTAS  COMERCIAIS  serão  rubricadas  pelos  membros  da 
COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

12.3.3.  Abertos  os  envelopes,  a  COMISSÃO  iniciará  os  trabalhos  de  análise  e 
pontuação da PROPOSTA COMERCIAL, conforme definido no item 10.4 e Anexo V.

12.3.4. Se o resultado da análise e pontuação das PROPOSTAS COMERCIAIS não 
puder ser proferido na mesma sessão, a COMISSÃO designará data para divulgação, que se 
dará mediante aviso publicado, uma única vez, na imprensa oficial.

12.3.5.  De  tudo  lavrar-se-á  ata,  que  será  assinada  por  todos  os  presentes  e  pela 
COMISSÃO. Os presentes rubricarão também as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas.

12.3.6. As PROPOSTAS COMERCIAIS serão desclassificadas nas hipóteses previstas 
no Anexo V deste EDITAL.

12.3.7.  Para  as  LICITANTES  que  forem  desclassificadas  na  fase  de  abertura  da 
PROPOSTA COMERCIAL, a GARANTIA DE PROPOSTA será devolvida no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do aviso de desclassificação.

13 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

13.1.  Será  considerada  vencedora  a  LICITANTE que apresentar  o  menor  valor  da 
contraprestação a ser paga à SPE.

13.2. Em caso de empate entre dois ou mais valores finais, a COMISSÃO adotará o 
processo previsto no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93, para o desempate das referidas 
propostas.

13.3. O resultado final da LICITAÇÃO será divulgado, mediante aviso publicado, uma 
única vez, na imprensa oficial.

13.4. Proclamado o resultado final da LICITAÇÃO, o procedimento licitatório será 
homologado e seu objeto adjudicado à LICITANTE VENCEDORA nas condições técnicas e 
econômicas por ela ofertadas.
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14 - DILIGÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

14.1.  Para  comprovação  da  veracidade  das  informações  apresentadas  pelas 
LICITANTES, para esclarecimentos, complementação e instrução do presente processo, fica 
reservada à COMISSÃO a promoção de diligências necessárias, nos termos do art. 43, § 3º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2.  A  autenticidade  e  veracidade  das  informações  prestadas  e  dos  documentos 
apresentados pela LICITANTE são de sua responsabilidade, que se sujeitará às penalidades 
civis e penais cabíveis.

14.3. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes serão 
sempre por escrito e estarão, a qualquer tempo, com vistas franqueadas no processo desta 
LICITAÇÃO.

15 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

15.1.  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  o  EDITAL,  devendo 
protocolizar a impugnação na Divisão de Compras,  sita à Rua Antonio Corrêa Barbosa nº 
2233,  1º  andar,  Centro  Cívico  Cultural  e  Educacional  “Florivaldo  Coelho  Prates”,  nesta 
cidade, endereçando-a ao presidente da COMISSÃO, em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data estipulada para entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme dispõe o art. 41, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, devendo a COMISSÃO julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 
dias úteis. 

15.2. Decairá do direito de impugnar o EDITAL a LICITANTE que não o fizer até o 2º 
(segundo) dia útil que anteceder a data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme dispõe o 
art. 41, inciso 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

16 – RECURSOS

16.1.  Das decisões  da COMISSÃO caberá recurso,  nos  termos  do art.  109 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

16.2. O recurso, dirigido ao Presidente da COMISSÃO, deverá ser protocolizado até às 
16:30 horas do último dia do prazo previsto na lei, no endereço mencionado no preâmbulo 
deste EDITAL, sob pena de preclusão.

16.3. Interposto o recurso, tal interposição será comunicada às demais LICITANTES, 
que poderão impugnar o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.4. O Presidente da COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 
(cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazer  o  recurso  interposto  subir,  devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade.
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16.5.  Nenhum prazo de recurso se inicia,  ou corre,  sem que os autos  do processo 
estejam com vista aberta à LICITANTE interessada.

17 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

17.1. Transcorrido o prazo recursal previsto na legislação vigente sem interposição de 
recurso,  ou  caso  tenha  havido  desistência  expressa  pelas  LICITANTES  ou,  ainda,  após 
julgamento  dos  recursos  interpostos,  o  resultado  da  LICITAÇÃO  será  submetido  à 
deliberação do Prefeito do MUNICÍPIO, que poderá: 

a) Homologar a LICITAÇÃO;

b) Determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver, no processo licitatório;

c) Revogar a LICITAÇÃO, por razões de interesse público;

d) Anular a LICITAÇÃO, se for o caso, por ilegalidade insanável.

17.2.  O  Prefeito  do  MUNICÍPIO somente  revogará  a  LICITAÇÃO por  razões  de 
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,  pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou declarará a nulidade da LICITAÇÃO quando verificar 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 
fundamentado,  sem  que  resulte  para  as  LICITANTES  direito  de  reclamar  qualquer 
indenização, seja a que título for, exceto no caso do § único, do art. 59, da Lei Federal nº 
8.666/93.

17.3. Homologado o resultado da LICITAÇÃO, à LICITANTE VENCEDORA será 
adjudicado o objeto licitado.

17.4. A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos:

a) aquisição  do  direito  de  a  SPE,  a  ser  constituída  pela  LICITANTE 
VENCEDORA, celebrar o CONTRATO, por meio da SPE;

b) vinculação  da  LICITANTE  VENCEDORA  ao  cumprimento  das  condições 
estabelecidas no EDITAL e no CONTRATO.

18 – VALOR ESTIMADO PARA EFEITOS DA LICITAÇÃO

18.1. O valor estimado pelo MUNICÍPIO para a execução do objeto do CONTRATO é 
de  R$ 711.545.498,54 (setecentos  e  onze  milhões,  quinhentos  e  quarenta e  cinco mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
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19 – CONSTITUIÇÃO DA SPE

19.1.  Após  a  adjudicação  da  LICITAÇÃO,  a  LICITANTE VENCEDORA  deverá 
constituir  a  SPE,  no  prazo  previsto  no  item  20.1,  que  celebrará  o  CONTRATO  com  o 
MUNICÍPIO  e  será  a  responsável  pela  execução  do  objeto  da  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA.

19.2.  A  SPE,  constituída  pela  LICITANTE  VENCEDORA,  assumirá  a  forma  de 
sociedade anônima ou de sociedade limitada e deverá ter como único objeto a execução dos 
SERVIÇOS, bem como a realização das atividades correlatas e a exploração das RECEITAS 
EXTRAORDINÁRIAS autorizadas no CONTRATO, desde que tal medida seja previamente 
aprovada pelo MUNICÍPIO e que a execução dessas atividades (I) não ultrapasse o prazo da 
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  ou  de  sua  eventual  prorrogação  e  (II)  não  acarrete 
prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS.

19.3. Em caso de empresa isolada, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir, no 
prazo fixado, a sociedade SPE como sua subsidiária integral, com sede no MUNICÍPIO.

19.3.1. Sendo a LICITANTE VENCEDORA um consórcio, a SPE deverá ter como 
acionistas os integrantes do consórcio, na proporção de sua participação no consórcio à época 
da apresentação da DOCUMENTAÇÃO.

19.4. O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo para cumprimento de 
todas as suas obrigações previstas no EDITAL e no CONTRATO.

19.5. No caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, o controle efetivo da 
SPE deverá ser exercido por empresas que detiverem de forma isolada ou conjunta mais de 
50%  (cinquenta  por  cento)  da  participação  do  consórcio  na  data  de  apresentação  das 
PROPOSTAS COMERCIAIS.

19.5.1. O controle efetivo da SPE poderá ser transferido somente após anuência prévia 
do MUNICÍPIO, devendo ser observado o disposto no art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 
11.079/04, e na Cláusula 33ª do CONTRATO, sendo livre a cessão, alienação e transferência 
de ações que não impliquem a mudança do controle. 

19.5.2. Entende-se por controle efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital  
votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de fato 
e  de  direito,  do  poder  decisório  para  gerir  suas  atividades,  disciplinado  em  acordo  de 
acionistas da SPE ou documento com igual finalidade, nos termos do disposto no art. 116 da 
Lei Federal nº 6.404/76.

19.5.3. Para fins de obtenção da anuência prevista neste item, o pretendente deverá:

a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS; e
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b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor.

19.5.4.  A  transferência  do  controle  societário  poderá  ser  feita  às  INSTITUIÇÕES 
FINANCIADORAS  da  SPE,  após  anuência  do  MUNICÍPIO,  nos  termos  previstos  no 
CONTRATO. 

19.6. A SPE poderá fornecer garantias às INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS, nos 
termos estabelecidos no CONTRATO.

20 – DA CONTRATAÇÃO

20.1.  Adjudicada a LICITAÇÃO pelo MUNICÍPIO, a LICITANTE VENCEDORA 
será convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, cumprir as formalidades necessárias, 
descritas  nas  Seções  seguintes  e  apresentar  os  atos  constitutivos  da  SPE,  que  assinará  o 
CONTRATO, sob pena de decair  de seu direito  à  contratação,  sem prejuízo  da perda da 
GARANTIA DE PROPOSTA e da aplicação das  penalidades  previstas  no art.  81 da Lei 
Federal nº 8.666/93.

20.2. O prazo para a assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela LICITANTE VENCEDORA durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

20.3.  É facultado ao MUNICÍPIO, quando a SPE não se apresentar para assinar o 
CONTRATO  no  prazo  e  nas  condições  estabelecidas  acima,  convocar  as  LICITANTES 
remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  constituir  uma  sociedade  de  propósito 
específico  em  igual  prazo  e  nas  condições  da  PROPOSTA  COMERCIAL  do  primeiro 
colocado. Para os efeitos deste EDITAL e do CONTRATO, a LICITANTE remanescente que 
for convocada na hipótese deste item será considerada LICITANTE VENCEDORA.

20.4. O CONTRATO será celebrado entre o MUNICÍPIO e a SPE. O MUNICÍPIO se 
responsabilizará pela publicação do extrato do CONTRATO, na imprensa oficial,  até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias contados da data da referida assinatura, conforme o disposto no § único do art. 
61 da Lei Federal nº 8.666/93.

21 – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

21.1. A SPE deverá, antes da assinatura do CONTRATO, prestar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO  DO  CONTRATO,  no  valor  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  anual  do 
CONTRATO, apresentando ao MUNICÍPIO o respectivo comprovante até o ato de assinatura 
do CONTRATO. 

21.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será prestada em uma das 
seguintes formas, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

a) caução em dinheiro;
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b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda;

c) seguro-garantia;

d) fiança bancária, com cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de 
ordem a que se refere o art. 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a 
LICITANTE VENCEDORA, devendo ser observado o disposto nos art.s 835 e 838 do Código 
Civil.

22 – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

22.1 – OBJETO DO CONTRATO

22.1.1. O CONTRATO terá como objeto a execução dos SERVIÇOS pela SPE, nos 
termos do item 2 deste EDITAL e de seu Anexo I.

22.2 – METAS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

22.2.1. As metas a serem atingidas pela SPE na execução do CONTRATO encontram-
se especificadas no Anexo III deste EDITAL.

22.3 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.3.1. A vigência do CONTRATO terá início a partir da assunção dos SERVIÇOS e 
recebimento dos bens afetos e terá o prazo de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado nos 
prazos  e  nas  condições  previstos  no  referido  instrumento  contratual,  obedecendo-se  a 
legislação aplicável e os prazos estabelecidos no CRONOGRAMA.

23 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO, DA SPE, DOS USUÁRIOS 
FINAIS E DA ENTIDADE REGULADORA

23.1. Os direitos e obrigações do MUNICÍPIO, da SPE, dos USUÁRIOS FINAIS e da 
ENTIDADE REGULADORA encontram-se descritos no CONTRATO.

24 – PROJETO EXECUTIVO

24.1.  O  PROJETO  EXECUTIVO  deverá  ser  elaborado  pela  SPE  com  base  no 
PROJETO BÁSICO e nas demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO por meio deste 
EDITAL e seus Anexos e por meio do CONTRATO.

24.2. Os prazos para conclusão do PROJETO EXECUTIVO e o procedimento para a 
sua aprovação pelo MUNICÍPIO encontram-se no CONTRATO.

EDITAL - Concorrência nº 05/2011 - Página 27 de 32



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Compras

25 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. A falta de cumprimento,  por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição 
deste contrato e demais normas técnicas pertinentes,  sem prejuízo do disposto nas demais 
cláusulas  do  contrato,  ensejará  a  aplicação  das  seguintes  penalidades,  isolada  ou 
cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d)  declaração de inidoneidade para licitar  e contratar  com a administração pública 
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e

e) caducidade do CONTRATO.

25.2. Para os fins de aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, inclusive para 
o cálculo da multa prevista no item 25.1., “b”, serão consideradas as seguintes circunstâncias:

a) a natureza e a gravidade da infração;

b) os danos resultantes da infração para os SERVIÇOS e para os seus usuários;

c) a vantagem auferida pela SPE em virtude da infração;

d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

e) o histórico de infrações da SPE;

f) a reincidência da SPE no cometimento da mesma infração;

g) a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade.

25.3 Para infrações de pequena gravidade e sem reincidência, a penalidade imposta 
pela contratante à SPE poderá se limitar à advertência.

25.4.  A  aplicação  de  penalidade  imporá  à  SPE  o  dever  de  cumprir,  no  prazo 
estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente.

25.5.  Sem prejuízo  das  demais  sanções  de  multa  ou  parâmetros  para  tais  sanções 
estabelecidos na regulamentação, a SPE se sujeitará às seguintes sanções pecuniárias:
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a) por violação das disposições do presente contrato, que importe em não atendimento 
das metas previstas no Anexo III do EDITAL, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

b) por ato ou omissão que importe em violação aos direitos dos USUÁRIOS FINAIS 
ou que lhe acarrete prejuízo, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais); 

c) por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao 
erário público, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais);

d)  por  qualquer  ato  ou  omissão  que  traga  óbice  ou  dificuldade  ao  exercício  da 
atividade fiscal do MUNICÍPIO prevista no CONTRATO, multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e)  por  ato,  omissão  ou  negligência  que  acarrete  dano  ou  ponha  em risco  bens  e 
equipamentos vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, multa de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

f) por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, multa 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

g) por descumprimento  de qualquer obrigação prevista  no CONTRATO, exceto  as 
indicadas  nos incisos  anteriores,  multa  de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  até  R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).

25.6. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 10 % (dez 
por cento) do faturamento da SPE do mês anterior, correspondente à prestação dos serviços.

25.7. Caso as infrações cometidas por negligência da SPE importem na reincidente 
aplicação de penalidades superiores ao limite  previsto no item 25.6 acima, o MUNICÍPIO 
poderá declarar sua caducidade, na forma da lei e deste CONTRATO.

25.8. O processo de aplicação de penalidades, inclusive moratória, tem início com a 
lavratura do auto de infração pelo agente  de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA, 
que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade.

25.9.  O auto  de  infração deverá indicar  com precisão a  falta  cometida  e  a  norma 
violada, e será lavrado em 2 (duas) vias, através de notificação entregue à SPE sob protocolo.

25.10. A prática de duas ou mais infrações pela SPE poderá ser apurada em um mesmo 
auto de infração. 

25.11.  Com  base  no  auto  de  infração,  a  SPE  sofrerá  a  penalidade  atribuída  em 
consonância com a natureza da infração e com esta Cláusula.
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25.12.  No  prazo  de  15  (quinze)  dias  contados  do  recebimento  da  notificação  da 
penalidade, a SPE poderá apresentar sua defesa que deverá, necessariamente, ser apreciada 
pelo agente de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA, sendo vedada qualquer anotação 
nos registros da SPE, enquanto não houver a decisão final sobre a procedência da autuação.

25.13. O agente de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA decidirá e notificará 
a SPE da decisão em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da defesa, devendo a 
decisão ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos atacados ou não na defesa 
apresentada pela SPE.

25.14. Da decisão proferida, cabe à SPE recurso à autoridade superior da ENTIDADE 
REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação referida 
no item 25.13.

25.15.  Mantido  o auto de infração em última  instância  administrativa,  a  SPE será 
notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte:

a) no caso de advertência, será anotado nos registros da SPE junto o MUNICÍPIO;

b)  em caso  de multa  pecuniária,  as  respectivas  importâncias  serão descontadas  do 
primeiro pagamento a que tiver direito a SPE, sendo que, no caso de impossibilidade de tal 
desconto,  poderá  ser  executada,  pela  ENTIDADE  REGULADORA,  a  GARANTIA  DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO.

25.15.1.  O não pagamento  de qualquer  multa  fixada  nos  termos  do disposto  nesta 
Cláusula,  no  prazo  fixada  pela  ENTIDADE REGULADORA,  caracterizará  falta  grave  e 
poderá  ensejar  a  intervenção  na  SPE,  ou  até  mesmo  a  caducidade,  nos  termos  do 
CONTRATO, além de implicar a incidência de correção monetária, e juros de 1 % (um por 
cento) ao mês sobre o valor da multa, calculado “pro rata temporis”.

25.16. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no 
contrato reverterão ao FUNDO GARANTIDOR.

25.17. A aplicação das penalidades previstas no CONTRATO e a sua execução não 
prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável.

25.18. A PARTE que se sentir insatisfeita com a decisão proferida pela autoridade 
superior  da  ENTIDADE  REGULADORA  poderá  recorrer  ao  mecanismo  de  solução  de 
controvérsias, previsto na Cláusula 51ª.

26 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO

26.1. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO à SPE será realizado após a efetiva 
execução  e  medição  dos  SERVIÇOS  objeto  do  CONTRATO,  nos  termos  definidos  na 
Cláusula 17ª do CONTRATO.
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26.2.  A CONTRAPRESTAÇÃO será preservada pelas  regras de reajuste  e revisão 
previstas no CONTRATO, com a finalidade de assegurar às partes, durante todo o prazo da 
PPP  ADMINISTRATIVA,  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do 
CONTRATO, conforme previsto no item 27 abaixo e na minuta do CONTRATO.

27 - REAJUSTE E REVISÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO

27.1.  O  reajuste  será  efetuado  anualmente,  de  acordo  com a  fórmula  paramétrica 
prevista  no  CONTRATO,  tendo  como  data-base  o  mês  de  entrega  das  PROPOSTAS 
COMERCIAIS.

27.2. O CONTRATO será revisto, ordinariamente, a cada 04 (quatro) anos, conforme 
constante  do  CONTRATO,  e  extraordinariamente,  nas  hipóteses  contempladas  no 
CONTRATO. 

27.3. O procedimento e a forma para revisão do CONTRATO encontram-se previstos 
no CONTRATO.

28 – GARANTIA DE PAGAMENTO

28.1.  O  MUNICÍPIO  oferecerá  a  GARANTIA  DE  PAGAMENTO  prevista  na 
Cláusula 24ª do CONTRATO. 

29 – SEGUROS

29.1. A SPE obriga-se a contratar, às suas expensas, junto à seguradora de sua livre 
escolha, os seguros previstos na minuta do CONTRATO, apresentando a cópia autenticada ou 
o  original  das  respectivas  apólices  de  seguro  nos  prazos  e  na  forma  definidos  no 
CONTRATO.

29.2. Os seguros anteriormente mencionados deverão ter validade, ou ser renovados 
periodicamente, de modo a permanecer vigentes e eficazes durante os períodos especificados 
no CONTRATO.

30 – BENS AFETOS À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

30.1. Serão transferidos à SPE, nos termos do CONTRATO, os bens relacionados no 
Anexo X deste EDITAL.

30.2. As formas de recebimento e de reversão dos referidos bens quando da extinção 
da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA encontram-se previstas no CONTRATO.
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31 – DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1 - CONTAGEM DE PRAZOS

31.1.1. Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o dia de vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário.

31.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias de expediente no MUNICÍPIO.

31.2 – COMUNICAÇÕES

31.2.1. As  comunicações  dos  atos  mencionadas  neste  EDITAL,  no  que  se  refere, 
especialmente,  ao procedimento  da LICITAÇÃO, serão feitas  pela  COMISSÃO, mediante 
publicação na imprensa oficial e/ou mediante fax, nos casos especificados neste EDITAL.

31.2.2. As  comunicações  das  LICITANTES  à  COMISSÃO deverão  ser  feitas  por 
escrito, enviadas pelo correio ou por fax, respectivamente, ao endereço e número de fax já 
indicados no presente EDITAL, exceto nos casos em que este EDITAL dispuser de modo 
diverso.

31.3– DISPOSIÇÕES DIVERSAS

31.3.1. As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os casos omissos, 
serão resolvidos pela COMISSÃO, respeitada a legislação pertinente. 

31.3.2. Até a data de assinatura do CONTRATO, fica reservado ao MUNICÍPIO o 
direito  de resolver  todo e qualquer  caso singular,  não previsto neste  EDITAL e nos seus 
Anexos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o 
objeto do EDITAL.

31.3.3. Os termos dispostos neste EDITAL, bem como as cláusulas e condições do 
CONTRATO e as constantes dos demais Anexos complementam-se entre si, reportando um 
documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões, devendo ser respeitadas das regras de 
interpretação previstas no CONTRATO.

Piracicaba, 02 de março de 2011.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

EDITAL - Concorrência nº 05/2011 - Página 32 de 32



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

ANEXO I

CONCORRÊNCIA Nº 05/2011

==============================================================
MINUTA DE CONTRATO

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

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  A  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE 
PIRACICABA E  ..........................................,  PARA CONTRATAÇÃO  DE  PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA,  NA MODALIDADE  DE  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA, 
PARA  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  URBANA  E  MANEJO  DOS 
RESÍDUOS  SÓLIDOS,  COM  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DA  CENTRAL  DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: .../........./2011.
Prazo: 20 (vinte) anos.
Valor: R$ .......... (..........).
Processo Administrativo n.º  25.527/2011.
Edital de Concorrência n.º  05/2011.

O  MUNICÍPIO  DE  PIRACICABA,  neste  ato  representado  pelo  seu  Prefeito 
Municipal,  Sr.  BARJAS  NEGRI,  brasileiro,  casado,  economista,  inscrito  no  CPF  n.º 
611.264.978-00  e  portador  do  RG  n.º  5.125.223,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade  e 
Estado, adiante designada, simplesmente, MUNICÍPIO, e .........., com sede na ........, n.º ......., 
na cidade de ......., inscrita no CNPJ sob n.º ........ e Inscrição Estadual n.º ........, representada 
pelo seu ......, Sr. .........., (qualificação completa), inscrito no CPF n.º ....... e portador do RG 
n.º  ......,  residente  e  domiciliado  à  .........,  adiante  designada,  simplesmente,  SPE,  com 
interveniência-anuência  da (...entidade  reguladora...), neste  ato  representada  por 
(...qualificação...), ajustam o que se segue:
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Cláusula 1ª - Das Definições

1.1. Sem prejuízo das demais definições constantes do instrumento convocatório e de 
seus Anexos,  os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no 
singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar 
sentido claramente diverso:

AGENTE FIDUCIÁRIO: é a instituição financeira, onde será aberta e mantida, pelo 
MUNICÍPIO, a CONTA PAGAMENTO. A referida instituição financeira será responsável 
pela  transferência  de  recursos  relativos  ao  cumprimento  das  obrigações  pecuniárias  do 
MUNICÍPIO, da CONTA PAGAMENTO à conta corrente de titularidade da SPE, conforme 
especificado neste CONTRATO.

ÁREA: é o imóvel, incluindo o seu solo e subsolo, onde será implantada a CENTRAL 
DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, localizada no bairro Palmeiras, conforme 
descrição constante no Decreto Municipal nº 12.759/2008 e no Anexo II do EDITAL.

ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial do MUNICÍPIO. 

ATERRO PAU QUEIMADO: é o aterro existente no MUNICÍPIO, denominado Aterro 
do  Pau  Queimado,  no  qual  serão  realizadas  as  obras  de  sua  recuperação  ambiental, 
encerramento  e  monitoramento,  nos  termos  do  EDITAL,   de  seus  Anexos,  e  deste 
CONTRATO.

ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS: é o novo aterro sanitário a ser implantado pela 
SPE  na  CENTRAL DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  PALMEIRAS,  nos  termos  do 
EDITAL e de seus Anexos, e deste CONTRATO.

CENTRAL DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS    PALMEIRAS  :   é  a  central  que 
compreende o ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS, a UNIDADE DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS, as instalações administrativas e as instalações operacionais.

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é a parceria público-privada, na modalidade de 
concessão administrativa, para a prestação dos SERVIÇOS de que o MUNICÍPIO será usuário 
indireto, outorgada nos termos da Lei Federal nº 11.079/04 e da Lei Municipal nº 6.132/07.

CONTA PAGAMENTO: é a conta corrente a ser aberta pelo MUNICÍPIO junto ao 
AGENTE FIDUCIÁRIO, na forma prevista na Cláusula 17ª deste CONTRATO. 

CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a que a SPE fará jus em decorrência 
da execução dos SERVIÇOS, que deverá ser paga pelo MUNICÍPIO, conforme especificado 
na PROPOSTA COMERCIAL e neste CONTRATO.
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CONTRATO: é o presente instrumento, incluindo os seus Anexos, celebrado entre a 
SPE e o MUNICÍPIO, que rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CRONOGRAMA: é  o  documento  que  contém o  cronograma físico  e  a  respectiva 
relação de metas a serem cumpridas pela SPE e pelo MUNICÍPIO, em relação à realização das 
OBRAS e a outras atividades definidas neste CONTRATO e em seus Anexos, constante do 
Anexo III do EDITAL.

EDITAL: é  o  instrumento  convocatório  e  regulador  dos  termos  e  condições  da 
LICITAÇÃO.

ENTIDADE REGULADORA: é a entidade responsável pelas atividades de regulação 
e fiscalização dos SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal nº 11.445/07. 

FUNDO  GARANTIDOR–  é  o  Fundo  de  Garantia  de  Parceria  Público-Privada 
Municipal  -  FUNGAPPP,  instituído  pela  Lei  Municipal  nº  6.132/2007,  que  prestará  a 
GARANTIA DE PAGAMENTO à SPE,  nos  termos  previstos  na  legislação  vigente  e  no 
CONTRATO, ou qualquer outro fundo criado com esta finalidade. 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia prestada e mantida pela 
SPE,  nos termos do EDITAL e deste CONTRATO, de forma a garantir o fiel cumprimento do 
CONTRATO, inclusive, o pagamento das sanções pecuniárias nele especificadas.

GARANTIA DE PAGAMENTO: é a garantia oferecida pelo MUNICÍPIO, por meio 
do CONTRATO, de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, das multas e das indenizações 
que vierem a ser devidas à SPE nos termos deste CONTRATO.

INSTITUIÇÃO FINANCIADORA: é qualquer instituição financeira que, através de 
empréstimos, financiamentos ou qualquer outra forma de disponibilização de crédito, poderá 
suprir a SPE com os recursos financeiros necessários à execução dos SERVIÇOS, inclusive as 
OBRAS.

LICENÇAS  SPE: são  todas  as  autorizações,  licenças,  alvarás  e  demais  atos 
administrativos  a  serem  emitidos  pelos  órgãos  competentes,  necessários  à  execução  dos 
SERVIÇOS  atribuídos  à  SPE  na  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS 
PALMEIRAS, bem como aquelas necessárias à recuperação do ATERRO PAU QUEIMADO. 

LICITAÇÃO: é  o  procedimento  administrativo  (Processo  nº  25.527/2011  – 
Concorrência nº 05/2011), objeto do EDITAL e seus Anexos, por meio do qual foi selecionada 
a proposta mais vantajosa para o MUNICÍPIO, com vistas à celebração do CONTRATO.

LICITANTE  VENCEDORA: é  a  empresa  ou  consórcio  de  empresas  considerado 
vencedor da LICITAÇÃO e que constituiu a SPE.
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METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO:  é  o  conjunto  de  informações  técnicas  e 
operacionais apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA para fins de qualificação técnica, 
que  descrevem  as  principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  para  a  exploração  da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mediante a  prestação dos  SERVIÇOS durante  todo o 
prazo contratual, em consonância ao disposto no art. 30, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

MUNÍCIPES/USUÁRIOS FINAIS: são aqueles que efetivamente se beneficiam dos 
SERVIÇOS, na qualidade de usuários diretos.

MUNICÍPIO: é o Município de Piracicaba - SP.

OBRAS: são  o  conjunto  de  obras  e  atividades  correlatas,  inclusive  a  aquisição  e 
instalação  dos  bens  e  equipamentos,  nas  quais  estão  compreendidas  a  recuperação  e  o 
encerramento  do  ATERRO  PAU  QUEIMADO  e  a  implantação  da  CENTRAL  DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, nos termos do EDITAL e seus Anexos, bem 
como do PROJETO EXECUTIVO a ser aprovado pelo MUNICÍPIO.

PARTE(S): são o MUNICÍPIO e a SPE.

PROJETO BÁSICO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado,  elaborado e apresentado pelo  MUNICÍPIO, por  meio  do Anexo II do 
EDITAL, para caracterizar os SERVIÇOS e a forma como eles deverão ser executados.

 
PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes para a 

execução completa de todos SERVIÇOS que fazem parte do objeto do CONTRATO, a ser 
elaborado  e  executado  pela  SPE,  e  aprovado  pelo  MUNICÍPIO,  nos  termos  deste 
CONTRATO.

PROPOSTA COMERCIAL: é  a  proposta  comercial  apresentada  pela  LICITANTE 
VENCEDORA  na  LICITAÇÃO,  contendo  a  oferta  dos  valores  que  comporão  a 
CONTRAPRESTAÇÃO,  bem  como  do  valor  total  a  ser  pago  à  SPE,  por  força  do 
CONTRATO.

RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS:  são  as  receitas  alternativas,  complementares, 
acessórias ou oriundas de projetos associados, referidas no art. 11 da Lei Federal nº 8.987/95, 
incluindo aquelas decorrentes da exploração de crédito de carbono, do composto orgânico e da 
exploração do biogás, para fins de geração de energia, que a SPE poderá auferir, direta ou 
indiretamente, nos termos do CONTRATO, mediante prévia autorização do MUNICÍPIO. 

RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES: são  os  resíduos  sólidos  normalmente 
produzidos nas habitações ou que, embora produzidos em locais não destinados à habitação 
(resíduos comerciais, de prestação de serviços e de indústrias), têm características que a eles 
se assemelham, definidos de acordo com o PROJETO BÁSICO, constante do Anexo II do 
EDITAL. 
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SERVIÇOS: são o conjunto (I) dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, que deverão ser executados pela SPE e (II) das 
OBRAS, estando todos descritos no EDITAL, neste CONTRATO e detalhados no PROJETO 
BÁSICO.

SPE: é a pessoa jurídica constituída pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e 
nas  condições  definidas  no  EDITAL  e  neste  CONTRATO,  que  celebra  o  presente 
CONTRATO  com  o  MUNICÍPIO  na  qualidade  de  sua  parceira  privada,  e  prestará  os 
SERVIÇOS.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: é a planta de tratamento de resíduos, 
a ser implantada na CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS pela SPE, 
que utiliza o processo de biometanização anaeróbia de resíduos orgânicos e poda verde.

Cláusula 2ª – Das Normas Aplicáveis

2.1. O  presente  CONTRATO  rege-se  por  suas  cláusulas,  pelos  dispositivos  do 
EDITAL, pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas:

2.1.1. Constituição Federal;

2.1.2. Disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

2.1.3. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

2.1.4. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2.1.5. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

2.1.6. Lei Federal nº 9.012, de 30 de março de 1995;

2.1.7. Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho de 1995;

2.1.8. Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995;

2.1.9. Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007;

2.1.10. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

2.1.11. Lei Municipal nº 6.132, de 17 de dezembro de 2007

2.1.12. Decreto Municipal nº 12.602, de 17 de abril de 2008;

2.1.13. Decreto Municipal nº 12.759, de 22 de julho de 2008;
2.1.14. Decreto Municipal nº 13.960, de 07 de janeiro de 2011;
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2.1.15. Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;

           2.1.16. Condições previstas no EDITAL, incluindo os seus Anexos e este CONTRATO, 
que fazem parte integrante do EDITAL;

           2.1.17. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive, subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito Privado.

Cláusula 3ª - Da Interpretação

3.1. Em caso de divergência entre as disposições previstas na legislação aplicável, no 
EDITAL, neste CONTRATO e seus Anexos, prevalecerá o seguinte:

a) em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais;

b) em segundo lugar, as disposições constantes do CONTRATO;

c) em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL;

d) em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL e 
da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO.

CLÁUSULA 4ª  – DOS ANEXOS  

4.1. Para melhor caracterização do objeto do CONTRATO, integram e/ou integrarão 
este instrumento, como se nele estivessem transcritos, para todos os efeitos de direito:

Anexo I – EDITAL e seus Anexos; 

Anexo II – PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela LICITANTE VENCEDORA;

Anexo  III  –  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  apresentada  pela  LICITANTE 
VENCEDORA.

Cláusula 5ª - Do Regime Jurídico Da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de 
Direito Privado, que lhe sejam específicas.

5.2.  O  regime  jurídico  deste  CONTRATO  confere  à  Administração  Pública  as 
prerrogativas de:
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a)  alterá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse 
público, assegurado sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro;

b) promover sua extinção, nos termos da legislação vigente;

c) fiscalizar sua execução;

d) aplicar as sanções estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei,  em 
razão de sua inexecução parcial ou total.

Cláusula 6ª - Do Objeto Do CONTRATO

6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na prestação, pela SPE, dos seguintes 
SERVIÇOS na ÁREA DA CONCESSÃO:

a)  coleta  manual  e  conteneirizada,  transporte  e  destinação  final  de  RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, bem como resíduos provenientes da limpeza pública de vias e 
logradouros  públicos  da  área  urbana  e  rural,  resultantes  de  feiras  livres,  de  terminais  e 
varejões, e da varrição manual e mecanizada; 

b) varrição de vias e logradouros públicos;

c) execução das obras de recuperação ambiental, encerramento e monitoramento do 
ATERRO PAU QUEIMADO;

d) implantação da CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS; e

e) operação e manutenção da CENTRAL DE TRATAMENTO PALMEIRAS. 

6.2.  A realização dos  SERVIÇOS deverá  respeitar  com rigor  todas  as  disposições, 
prazos e especificações técnicas constantes no CRONOGRAMA, na METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO, no PROJETO BÁSICO e no PROJETO EXECUTIVO, bem como nas demais 
disposições do EDITAL e do CONTRATO.

6.3.  O  MUNICÍPIO poderá  solicitar  à  SPE,  em caráter  emergencial  e  transitório, 
obedecida  a  legislação  aplicável,  a  prestação  de  serviços  relacionados  ao  objeto  do 
CONTRATO,  necessários  a  assegurar  o  funcionamento  dos  SERVIÇOS,  a  segurança  das 
pessoas, OBRAS, equipamentos e outros bens, bem como a proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente, mantido sempre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

6.3.1.  A prestação dos  serviços  a  que se refere este  item 6.3.  fica condicionada à 
celebração  de  termo  aditivo  entre  o  MUNICÍPIO e  a  SPE,  que  regulará  as  formas  e  as 
condições de tal prestação. 

CLÁUSULA 7ª– DO PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA  
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7.1. O prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é de 20 (vinte) anos, contados a 
partir da assunção dos SERVIÇOS e recebimento dos bens afetos. 

CLÁUSULA 8ª – DA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA  

8.1. A critério exclusivo do MUNICÍPIO, para assegurar a continuidade e qualidade 
dos  SERVIÇOS e com base  nos  relatórios  técnicos  sobre  a  regularidade  e  qualidade dos 
SERVIÇOS prestados pela  SPE e submetidos  ao MUNICÍPIO, o prazo de CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA poderá vir a ser prorrogado, mediante requerimento da SPE, que deverá 
estar acompanhado do respectivo plano de investimento para o novo período contratual.

8.2. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao MUNICÍPIO em até 24 
(vinte  e quatro)  meses  antes  do término do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 
acompanhado dos comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das obrigações 
fiscais, previdenciárias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislação de 
regência.

8.3. O MUNICÍPIO, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, se manifestará sobre o 
requerimento de prorrogação até o último dia do 12º (décimo segundo) mês anterior ao termo 
final  do  prazo  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  devendo  analisar  o  pedido  de 
prorrogação  levando  em  consideração  todos  os  dados  e  informações  sobre  a  SPE  e  os 
SERVIÇOS por ela prestados.

8.4. As condições e procedimentos para prorrogação de que trata esta Cláusula não se 
aplicam aos casos de prorrogação do CONTRATO para readequação do equilíbrio econômico-
financeiro, previstos neste CONTRATO.

8.5. O prazo de prorrogação do CONTRATO deverá obedecer os limites do art. 5º, 
inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04, e art. 8º, inciso I, da Lei Municipal nº. 6.132/07.

CLÁUSULA 9ª – DA SPE  

9.1. A SPE assumirá a forma de sociedade anônima ou de sociedade limitada e deverá 
ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS,  bem como a realização das atividades 
correlatas  e  a  exploração  das  RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS  autorizadas  no 
CONTRATO.

9.2. O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo para cumprimento de 
todas as suas obrigações previstas no EDITAL e neste CONTRATO.

9.3. O controle efetivo da SPE poderá ser transferido nos termos da Cláusula 33ª deste 
CONTRATO, sendo livres a cessão, alienação e transferência de ações que não importem na 
mudança do controle.
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9.4. A SPE poderá oferecer garantias nos termos previstos neste CONTRATO.

CLÁUSULA 10ª –  DO RECEBIMENTO DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO     
ADMINISTRATIVA E DA ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será integrada pelos bens que lhe estão 
afetos,  considerados como as  instalações,  equipamentos,  máquinas,  aparelhos,  edificações, 
acessórios, enfim, os bens necessários e vinculados à adequada execução dos SERVIÇOS, em 
especial, o ATERRO PAU QUEIMADO e as suas respectivas instalações, descritos no Anexo 
X do EDITAL, bem como os demais bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela 
SPE, ao longo do período da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

10.2. Em até 60 (sessenta)  dias, contados da assinatura do CONTRATO, dar-se-á a 
assunção dos SERVIÇOS, pela SPE.

10.2.1. Na data de assunção dos SERVIÇOS, as PARTES deverão assinar o Termo de 
Assunção dos SERVIÇOS e de Recebimento dos Bens, que relacionará todos os bens afetos à 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA que serão entregues pelo MUNICÍPIO à SPE.

10.3. Os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA não poderão ser alienados 
ou onerados pela SPE, sem prévia anuência do MUNICÍPIO, por qualquer forma, sob pena de 
caducidade, e reverterão ao MUNICÍPIO, quando da extinção do CONTRATO.

10.4. Os bens da SPE que não estejam afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e, 
portanto, não sejam considerados como essenciais à execução dos SERVIÇOS, poderão ser 
onerados ou alienados pela SPE, desde que tal oneração ou alienação não afete a qualidade 
dos SERVIÇOS, ou a diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais da SPE, 
para continuidade da adequada prestação dos SERVIÇOS.

CLÁUSULA 11ª – DA ÁREA  

11.1.  A  implantação  da  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS 
PALMEIRAS será realizada na ÁREA.

11.2.  A ÁREA será  ocupada pela  SPE,  seja  por  meio  de compra ou por  meio  do 
processo  de  desapropriação,  a  ser  promovido  pelo  MUNICÍPIO,  em  esfera  judicial  e/ou 
extrajudicial.

11.3.  Cabe  ao  MUNICÍPIO  declarar  de  utilidade  pública,  instituir  servidões 
administrativas, propor limitações administrativas e permitir à SPE ocupar provisoriamente 
bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS, bem como promover, em esfera judicial 
e/ou  extrajudicial,  o  processo  de  desapropriação  e/ou  de  instituição  de  servidões 
administrativas.
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11.4.  No  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  contados  da  assinatura  do  CONTRATO,  o 
MUNICÍPIO deverá garantir à SPE a posse da ÁREA, de forma que a SPE possa iniciar as 
atividades inerentes à prestação dos SERVIÇOS, sem qualquer espécie de impedimento.

11.5. Caso determinado prazo previsto no CRONOGRAMA não seja cumprido pela 
SPE por fato imputável ao MUNICÍPIO no cumprimento de atos de sua responsabilidade, 
previstos  nos itens  11.3.  e  11.4.  acima,  o  correspondente prazo do CRONOGRAMA será 
adiado proporcionalmente aos dias de atraso por parte do MUNICÍPIO, devendo haver, ainda, 
readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

11.6.  Os  ônus  decorrentes  das  desapropriações  ou  imposição  de  servidões 
administrativas,  seja por acordo, seja por medidas judiciais  ou por medidas extrajudiciais, 
correrão às custas do MUNICÍPIO.

11.7.  O  disposto  no  item  11.6.  aplica-se  também  à  autorização  para  ocupação 
provisória de bens imóveis, bem assim para o estabelecimento de limitações administrativas 
de caráter geral para o uso de bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS.

CLÁUSULA 12ª–  DAS OBRAS  

12.1. No prazo de até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO, a SPE 
deverá  apresentar  ao  MUNICÍPIO  o  PROJETO  EXECUTIVO  dos  SERVIÇOS  sob  sua 
responsabilidade, que fazem parte do objeto do CONTRATO.

12.1.1.  A SPE,  nos  projetos  de  encerramento  e  monitoramento  do  ATERRO PAU 
QUEIMADO,  bem  como  de  implantação,  operação  e  manutenção  da  CENTRAL  DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS e demais unidades a ele relacionadas, deverá 
zelar pelas boas condições ambientais e de saúde da população. 

12.2. Após a data da entrega do PROJETO EXECUTIVO pela SPE, o MUNICÍPIO 
terá 15 (quinze) dias para a sua análise e aprovação.

12.3. Caso o MUNICÍPIO determine alguma alteração ao PROJETO EXECUTIVO, 
quando de sua análise,  a SPE terá  o prazo de 15 (quinze) dias  para proceder à alteração 
determinada.

12.4. A partir da alteração, o MUNICÍPIO terá novo prazo de 10 (dez) dias para análise 
e aprovação do PROJETO EXECUTIVO, devendo emitir o respectivo termo de aprovação do 
PROJETO EXECUTIVO.

12.5.  Caso  tenha  transcorrido  qualquer  prazo  mencionado  nesta  Cláusula  sem  a 
manifestação do MUNICÍPIO acerca da versão inicial do PROJETO EXECUTIVO ou de suas 
adaptações/alterações, o PROJETO EXECUTIVO será considerado aprovado.
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12.6. A SPE será responsável pela obtenção das LICENÇAS SPE, nos prazos definidos 
no  CRONOGRAMA,  e  pela  sua  manutenção  pelo  prazo  necessário  à  execução  dos 
SERVIÇOS  no  ATERRO  SANITÁRIO  PALMEIRAS,  arcando  com  os  custos 
correspondentes.

12.6.1.  A obtenção das LICENÇAS SPE que sejam de natureza ambiental  deverão 
seguir  as  diretrizes  ambientais  básicas  disponibilizadas  pelo  MUNICÍPIO,  constantes  do 
Anexo IX do EDITAL. 

12.6.2. Caso a obtenção das LICENÇAS SPE não seja viabilizada ou seja viabilizada 
com  atraso  ou,  ainda,  caso  uma  das  LICENÇAS  SPE  seja  suspensa  ou  cancelada,  por 
problemas existentes nas diretrizes ambientais básicas disponibilizadas pelo MUNICÍPIO ou 
por  outro  fato  não  imputável  à  SPE,  sem prejuízo  do  disposto  nas  demais  cláusulas  do 
CONTRATO:

a) os prazos do CRONOGRAMA deverão ser revistos;

b) a SPE ficará isenta da aplicação das sanções referentes à obtenção e manutenção das 
LICENÇAS SPE, previstas no presente CONTRATO e na legislação pertinente. 

12.7.  A SPE  será  responsável  pela  obtenção  e  manutenção  das  LICENÇAS  SPE 
relativas ao encerramento e ao monitoramento do ATERRO PAU QUEIMADO.

12.8. As OBRAS serão iniciadas quando se verificar a ocorrência de todos os fatos 
abaixo referidos:

a) aprovação do PROJETO EXECUTIVO por parte do MUNICÍPIO;

b) obtenção das LICENÇAS SPE pertinentes, nos termos previstos neste CONTRATO; 
e

c) recebimento da posse da ÁREA, nas condições previstas na Cláusula 11ª.

12.8.1.  Uma  vez  ocorridos  os  fatos  relacionados  neste  item 12.8.,  o  MUNICÍPIO 
emitirá a autorização, por escrito, em até 10 (dez) dias, contados da verificação de todos os 
fatos acima, para que a SPE dê início à execução das OBRAS.

12.9. A execução das OBRAS deverá obedecer ao PROJETO BÁSICO, ao PROJETO 
EXECUTIVO, à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO e ao CRONOGRAMA.

12.10. A SPE deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas 
editadas  pelos  órgãos  técnicos  especializados  e,  ainda,  cumprir  todas  as  especificações  e 
normas técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e segurança às OBRAS, tanto na 
sua fase de construção quanto na de operação.
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12.11. A eventual reprovação, pelo MUNICÍPIO, de parcela ou totalidade das OBRAS, 
em qualquer momento, em decorrência da ação ou omissão da SPE, não implicará alteração 
dos prazos nem eximirá a SPE da aplicação das multas contratuais.

12.12.  A  fiscalização  das  OBRAS  dar-se-á  nos  termos  da  Cláusula  36ª  do 
CONTRATO.

12.13.  O aceite  das  OBRAS será  realizado  ao  término  de  cada  uma das  fases  do 
CRONOGRAMA constante do Anexo III do EDITAL. 

12.14. Ao término de cada fase do CRONOGRAMA, a SPE comunicará o fato ao 
MUNICÍPIO, por escrito, para que esse último, dentro de 10 (dez) dias, a partir da data da 
comunicação, proceda às vistorias necessárias.

12.15. Caso, no prazo referido no item 12.14., o MUNICÍPIO ateste que a parcela ou 
totalidade das OBRAS entregues pela SPE está em ordem e que tenha sido implantada de 
acordo com as estipulações deste CONTRATO, expedirá o respectivo Termo de Aceite da 
Obra.  Caso  contrário,  a  SPE  será  notificada  para  que  corrija  as  imperfeições  apontadas, 
obrigando-se a realizar, imediatamente, os reparos e/ou complementações exigidos.

12.15.1. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO, no prazo referido no item 12.14., em 
relação à realização da vistoria, à emissão da notificação de correção e/ou à emissão do Termo 
de Aceite da Obra, a fase das OBRAS em questão será considerada aceita pela SPE no dia 
seguinte ao término do prazo referido no item 12.14.

12.16. Até o final do CONTRATO, a SPE ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstituir  ou  substituir,  sem ônus  adicionais  ao  MUNICÍPIO,  no  total  ou  em parte,  as 
OBRAS em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução 
por parte da SPE.

12.17. O aceite das OBRAS pelo MUNICÍPIO não exclui a responsabilidade civil da 
SPE pela solidez e segurança de tais obras, nos limites estipulados neste CONTRATO e no 
Código Civil.

CLÁUSULA 13ª – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

13.1.  A SPE,  durante  todo  o  prazo  da  CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,  deverá 
prestar  os  SERVIÇOS de  acordo  com o  disposto  neste  CONTRATO,  visando  o  pleno  e 
satisfatório atendimento dos USUÁRIOS FINAIS.

13.2. Na prestação dos SERVIÇOS, a SPE terá ampla liberdade na direção de seus 
negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as prescrições deste CONTRATO, 
da  legislação  específica,  das  normas  regulamentares  e  das  instruções  e  determinações  do 
MUNICÍPIO.
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13.3.  A prestação  dos  SERVIÇOS  deverá  ser  efetivada  em  conformidade  com  a 
legislação  aplicável,  a  METODOLOGIA DE  EXECUÇÃO,  o  PROJETO  BÁSICO  e  o 
PROJETO EXECUTIVO,  as  normas técnicas  e  os  demais  regulamentos  aplicáveis,  tendo 
sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado.

13.4. Para os efeitos do que estabelece o item 13.3., serviço adequado é o que satisfaz 
as  condições  efetivas  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade, 
generalidade,  cortesia  na  sua  prestação,  modicidade  da  CONTRAPRESTAÇÃO  e 
transparência, considerando-se: 

a) regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no CONTRATO 
e nas normas técnicas aplicáveis;

b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos 
SERVIÇOS;

c) eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis 
e  em  padrões  satisfatórios  estabelecidos  na  regulamentação  aplicável,  que  assegurem, 
qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento do CONTRATO;

d) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua 
conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão dos serviços, na medida das 
necessidades dos USUÁRIOS FINAIS, nos termos definidos no CONTRATO;

e)  cortesia  na prestação dos serviços:  conferir  tratamento aos USUÁRIOS FINAIS 
com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentação de reclamações;

f)  modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO: a justa  correlação entre  os  encargos da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,  as  receitas  da  SPE e a  CONTRAPRESTAÇÃO paga 
pelo MUNICÍPIO;

g)  transparência:  a  execução  dos  SERVIÇOS  de  forma  a  conferir  ao  cidadão  a 
possibilidade  de  acompanhar  a  destinação  dos  recursos  públicos,  como  ferramenta  de 
participação da sociedade no controle das ações da Administração Pública.

13.5.  A qualidade  dos  SERVIÇOS envolve  a  adoção de  procedimentos  e  práticas, 
visando  à  continuidade  da  prestação  dos  SERVIÇOS  e  do  atendimento  aos  USUÁRIOS 
FINAIS, não acarretando riscos à saúde ou segurança destes últimos e da comunidade, exceto 
os intrínsecos à própria atividade.

13.6. A segurança envolve práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou 
minimizar  a  exposição  dos  MUNÍCIPES e  da  comunidade a  riscos  ou  perigos,  devido  à 
inadequada prestação dos SERVIÇOS e à sua não conformidade com as normas técnicas e 
regulamentos aplicáveis, cabendo à SPE:
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a) avisar de imediato ao MUNICÍPIO e demais autoridades competentes acerca de 
qualquer fato que, como resultado de suas atividades concedidas, ponham em risco a saúde e a 
segurança pública. O aviso deve incluir as possíveis causas que deram origem ao fato, assim 
como as medidas tomadas e planejadas para sua solução;

b) na ocorrência de sinistro, avisar imediatamente ao MUNICÍPIO e apresentar-lhe, em 
um prazo de até 10 (dez) dias contados da data da sua ocorrência, um relatório detalhado 
sobre as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;

c)  capacitar  os  seus  empregados  para  prevenção  e  atendimento  de  situações  de 
emergência e de sinistros; e

d) proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso 
de emergência ou de sinistro.

13.7. A SPE fica obrigada a avisar previamente o MUNICÍPIO acerca de quaisquer 
circunstâncias que afetem a qualidade, continuidade, eficiência e segurança, que atinjam os 
MUNÍCIPES ou impliquem modificação das condições de prestação dos SERVIÇOS.

13.8. Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e 
que sejam aplicáveis aos SERVIÇOS, expedidas pelo Poder Público competente, deverão ser 
atendidos pela SPE, como condições implícitas deste CONTRATO.

13.9. Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a SPE obriga-se a 
manter os níveis de continuidade e qualidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o 
caso, a legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO.

CLÁUSULA 14 ª – METAS DE DESEMPENHO DA SPE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

14.1. A SPE deverá cumprir, nos termos deste CONTRATO, as metas de desempenho 
previstas no Anexo III do EDITAL.

14.2. Na hipótese de a SPE ficar impedida de atingir as metas, total ou parcialmente, 
por motivos não imputáveis a ela, o MUNICÍPIO promoverá alterações nos objetivos e metas 
da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  com  a  finalidade  de  atender  o  interesse  público, 
limitada  na  parte  do  SERVIÇO em que for  a  SPE impedida  de  prestar,  sem prejuízo  de 
cumprimento, se for o caso, das demais disposições deste CONTRATO aplicáveis à espécie, 
observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA 15ª– DAS RECEITAS DA SPE  

15.1.  A SPE  terá  direito  a  receber  a  CONTRAPRESTAÇÃO  pelos  SERVIÇOS 
prestados, nos moldes mencionados neste CONTRATO.
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15.2. Será garantido à SPE, ainda, visando a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, 
o  direito  à  auferição  de  RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS,  na  forma  prevista  neste 
CONTRATO. 

15.2.1.  A  exploração  de  RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS  deverá  atender  a 
legislação municipal, estadual e federal pertinente. 

15.2.2.  A exploração  de  RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS  dependerá  de  prévia 
aprovação pelo MUNICÍPIO, que será dada desde que tal  exploração (i)  não ultrapasse o 
prazo  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA ou  de  sua  eventual  prorrogação,  e  (ii)  não 
acarrete prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS.

CLÁUSULA 16ª – DO INÍCIO DA AUFERIÇÃO DE RECEITAS PELA SPE  

16.1. Em conformidade com o que dispõe este CONTRATO, a SPE poderá, a partir da 
data  de  assunção  dos  SERVIÇOS,  cobrar  diretamente  do  MUNICÍPIO  a 
CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, bem como explorar as demais receitas 
admitidas na Cláusula 15ª acima, nas condições e nos termos previstos neste CONTRATO.

CLÁUSULA 17ª – DA CONTRAPRESTAÇÃO  

17.1. A CONTRAPRESTAÇÃO que irá remunerar a SPE é aquela calculada de acordo 
com o Anexo I deste CONTRATO, que passa a ser válida na data de assunção dos SERVIÇOS 
pela SPE, devendo ser observada a fórmula abaixo: 

CPT = (PUc x TON) + (PUv x Km)

Onde:

CPT = valor da CONTRAPRESTAÇÃO (R$/mês);
PUc = valor do preço unitário ofertado pela LICITANTE VENCEDORA, relativo 

aos  serviços  de  coleta,  transporte  e  destinação  final  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
DOMICILIARES, constante do Anexo I;

TON  =  número  de  toneladas  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES 
coletados no mês;

PUv = valor do preço unitário ofertado pela LICITANTE VENCEDORA, relativo 
aos serviços de varrição de vias, logradouros públicos, feiras livres, varejões e terminais 
de ônibus, constante do Anexo I;

Km = número de quilômetros de eixo de via varrida no mês.

Anexo I - Minuta de Contrato - Concorrência nº 05/2011 - Página 15 de 54



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

17.1.1.  A CONTRAPRESTAÇÃO  deverá  possibilitar  a  devida  remuneração  pelos 
valores  investidos  pela  SPE,  bem  como  pelos  custos  de  operação  e  manutenção  da 
infraestrutura necessária à prestação dos SERVIÇOS.

17.2. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO após a efetiva 
execução e medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos nos itens 
seguintes.

17.3. Para recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO, a SPE efetuará medições mensais 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês.

17.3.1. As medições dar-se-ão sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês posterior ao da 
execução  dos  SERVIÇOS,  devendo  os  respectivos  relatórios  ser  enviados  pela  SPE  ao 
MUNICÍPIO.

17.4.  Após  o  recebimento  do  relatório  da  medição  pelo  MUNICÍPIO,  este  último 
realizará, por si ou por sua ENTIDADE REGULADORA, a vistoria e a manifestação formal, 
por meio da equipe designada para tanto, que emitirá o competente atestado no prazo de até 
05 (cinco) dias corridos após a apresentação do referido relatório de medição. 

17.5. Na hipótese de o MUNICÍPIO não se manifestar formalmente a respeito dos 
SERVIÇOS prestados, no prazo fixado no item 17.4., considerar-se-ao aceitos os SERVIÇOS, 
podendo a SPE emitir a fatura correspondente, nos termos do item 17.6, sendo certo que, no 
caso de manifestação posterior do MUNICÍPIO, os valores eventualmente pagos a maior serão 
compensados na fatura subsequente. 

17.5.1.  Os  SERVIÇOS impugnados  pelo  MUNICÍPIO,  no  prazo  definido  no  item 
17.4.,  no que  concerne  à  sua execução,  não poderão  ser  faturados ou,  se  o forem,  serão 
glosados  nas  faturas  pelo  órgão  do  MUNICÍPIO  responsável  pela  fiscalização  do 
CONTRATO. 

17.6.  As  faturas  deverão  ser  emitidas  pela  SPE  em  até  05  (cinco)  dias  corridos, 
contados  a  partir  da  data  de  emissão  do  atestado  referido  no  item 17.4.,  ou  a  partir  da 
expiração do prazo para a emissão do atestado, caso o MUNICÍPIO deixe de se manifestar no 
prazo consignado.

17.6.1. A fatura será apresentada ao MUNICÍPIO em 2 (duas) vias e deverá conter as 
seguintes informações: (I) número do CONTRATO; (II) data de vencimento; (III) descrição 
dos  SERVIÇOS  referentes  à  CONTRAPRESTAÇÃO;  e  (IV)  o  valor  da 
CONTRAPRESTAÇÃO, calculada de acordo com o Anexo I.

17.6.2. A SPE deverá enviar ao AGENTE FIDUCIÁRIO uma cópia da fatura e de 
eventuais documentos protocolados perante o MUNICÍPIO.
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17.7.  O  pagamento  da  CONTRAPRESTAÇÃO  será  efetuado  pelo  AGENTE 
FIDUCIÁRIO  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  após  a  apresentação  da  fatura.  Caso  o  dia  do 
vencimento ocorra em dia não útil, considera-se prorrogado o vencimento para o primeiro dia 
útil subsequente. Os valores do documento de cobrança deverão estar expressos em Real.

17.8. O pagamento das faturas relacionadas à CONTRAPRESTAÇÃO será feito por 
meio da transferência automática de recursos da CONTA PAGAMENTO à conta corrente de 
titularidade da SPE, indicada por esta última ao MUNICÍPIO, valendo o respectivo aviso de 
crédito emitido pelo banco como recibo de pagamento.

17.9. A CONTA PAGAMENTO será constituída da totalidade dos valores arrecadados 
a título de taxa de coleta e remoção de lixo cobradas pelo MUNICÍPIO e de outros recursos 
orçamentários, consoante previsão constante da Cláusula 18ª.

17.9.1.  Até  a  data  de  assunção  dos  SERVIÇOS pela  SPE,  o  MUNICÍPIO deverá 
providenciar a abertura da CONTA PAGAMENTO junto ao AGENTE FIDUCIÁRIO, a qual 
deverá ser mantida até a final liquidação das obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO por 
força do presente CONTRATO.

17.9.2.  O  contrato  para  abertura  da  CONTA  PAGAMENTO  deverá  prever, 
expressamente,  que o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, devidamente atualizado, na forma 
prevista neste CONTRATO, será depositado pelo AGENTE FIDUCIÁRIO na conta corrente 
indicada pela SPE, ressalvada a hipótese de condenação pecuniária da SPE em decisão final 
proferida  em  procedimento  administrativo  previsto  na  Cláusula  39ª,  ocasião  em  que  o 
AGENTE  FIDUCIÁRIO  estará  autorizado  a  efetuar  compensação  de  eventuais  valores 
devidos pela SPE ao MUNICÍPIO.

17.9.3.  O  AGENTE  FIDUCIÁRIO  será  autorizado  pelo  MUNICÍPIO,  de  forma 
irrevogável e irretratável, por meio do contrato de CONTA PAGAMENTO, e estará obrigado, 
perante a SPE ou a INSTITUIÇÃO FINANCIADORA, conforme o caso, a movimentar os 
recursos depositados na CONTA PAGAMENTO exclusivamente nas hipóteses previstas neste 
CONTRATO.

17.9.4. Mensalmente, para o fim de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, todos os 
valores recebidos a título de taxa de coleta e remoção de lixo serão destinados à CONTA 
PAGAMENTO.

17.9.5.  O  MUNICÍPIO  se  compromete,  desde  já,  a  tomar  todas  as  providências 
necessárias para a vinculação dos recursos da taxa de coleta e remoção de lixo ao pagamento 
das obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO assumidas neste CONTRATO, inclusive, mas não 
exclusivamente,  fazer  as  inclusões  e  alterações,  nas  leis  orçamentárias  municipais,  que 
permitam tal vinculação.

17.10.  Até  a  data  de  vencimento  da  fatura,  serão  destinados,  da  CONTA 
PAGAMENTO  à  conta  corrente  de  titularidade  da  SPE,  tantos  recursos  quantos  forem 
necessários para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO da SPE.
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17.11. Observado o procedimento de medição previsto nesta Cláusula, o pagamento 
das faturas emitidas pela SPE independerá de prévia aprovação pelo MUNICÍPIO, obrigando-
se o AGENTE FIDUCIÁRIO a transferir os valores constantes do mencionado documento 
fiscal no prazo indicado no item 17.7.

17.12.  Todo  último  dia  de  cada  mês,  tendo  sido  feito  o  pagamento  à  SPE  da 
CONTRAPRESTAÇÃO  no  mês  correspondente,  qualquer  valor  excedente  existente  na 
CONTA PAGAMENTO será  devolvido pelo  AGENTE FIDUCIÁRIO à  conta-corrente  do 
MUNICÍPIO, devendo o fluxo ser sempre e automaticamente recomposto.

17.13.  Caso,  por  qualquer  motivo,  não  haja  recursos  suficientes  na  CONTA 
PAGAMENTO para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, o MUNICÍPIO, até data de 
vencimento  da  fatura  correspondente,  deverá  efetuar  o  pagamento  do  valor  faltante 
diretamente à SPE.

17.14.  Nenhum  pagamento  isentará  a  SPE  das  obrigações  previstas  neste 
CONTRATO, quaisquer que sejam, nem implicará a aprovação definitiva dos SERVIÇOS 
executados.

17.15.  Caso  o  MUNICÍPIO,  eventualmente,  atrase  o  pagamento  da 
CONTRAPRESTAÇÃO devida à SPE, o valor em atraso deverá ser corrigido com base no 
INPC/IBGE, conforme legislação pertinente. 

17.15.1. No caso de atraso referido neste item, a SPE poderá executar a GARANTIA 
DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Cláusula 24ª abaixo.

17.16. Além do disposto no subitem 17.15.1. acima, nos termos do art. 78, inciso XV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, caso o atraso referido no item 17.11 ultrapasse o prazo de 90 
(noventa) dias, a SPE poderá suspender a execução dos SERVIÇOS, até que o MUNICÍPIO 
efetue o pagamento do valor em atraso.

17.17. O MUNICÍPIO poderá delegar à ENTIDADE REGULADORA as atribuições 
de  verificação  da  adequação  dos  SERVIÇOS  e  dos  valores  a  serem  pagos  a  título  de 
CONTRAPRESTAÇÃO. 

Cláusula 18ª– Dos Recursos do MUNICÍPIO Para Pagamento Da REMUNERAÇÃO

18.1 Os recursos para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO advirão do montante 
da  totalidade  dos  valores  arrecadados  a  título  de taxa  de coleta  e  remoção de lixo  a  ser 
arrecadada pelo MUNICÍPIO durante a vigência do CONTRATO e de recursos orçamentários 
específicos para o cumprimento das obrigações deste CONTRATO.

18.2. A dotação orçamentária para o cumprimento das obrigações do CONTRATO 
será a de nº 1 11011 18542002121580000 0101011000 339039 110100 2158010099, do 
exercício de 2011 e correspondente para os exercícios seguintes.
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CLÁUSULA 19ª – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO  

19.1.  Observados  os  riscos  a  serem assumidos  exclusivamente  por  cada  uma  das 
PARTES e os riscos a serem compartilhados entre elas, conforme previsto neste CONTRATO, 
é  pressuposto  básico  da  equação  econômico-financeira  que  regula  as  relações  entre  o 
MUNICÍPIO e a  SPE o permanente equilíbrio entre  os  encargos da SPE e as  receitas da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, referidas neste instrumento contratual.

19.2.  Diante  do  disposto  no  item  19.1.  acima,  a  CONTRAPRESTAÇÃO  será 
preservada pelas regras de reajuste e revisão previstas na legislação aplicável, bem como pelas 
regras previstas neste CONTRATO, com a finalidade de assegurar às PARTES, durante todo o 
prazo  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-
financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA 20ª – DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO  

20.1.  O  reajuste  será  efetuado  anualmente,  de  acordo  com a  fórmula  paramétrica 
abaixo, tendo como data-base o mês de entrega da PROPOSTA COMERCIAL: 

EQUAÇÃO PARAMÉTRICA DE REAJUSTE 
DA CONTRAPRESTAÇÃO

COMPONENTES
A B C

Coleta, Transporte e Destinação Final de 
Resíduos Sólidos Domiciliares 0,4138 0,0567 0,5295
Varrição de Vias e Logradouros Públicos 0,8142 0,0021 0,1837

EQUAÇÃO:

Reajuste = Var. MDO x A + Var. DIESEL x B + 
Var. IGP-M x C

onde:

Variação da mão de obra - Convenção Coletiva A
Variação do óleo diesel - ANP B
Variação dos demais componentes - IGP-M C

      onde:

IGP-M é oÍndice Geral de Preços do Mercado, apurado no segundo mês anterior ao 
de aplicação do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO.

20.2. Caso algum dos índices indicados na fórmula paramétrica acima seja extinto, 
deixando de ser publicado, a SPE enviará consulta à organização responsável pela publicação 
do  índice,  no  caso,  a  Fundação  Getúlio  Vargas  -  FGV,  que  indicará  outro  índice  com 
abrangência similar, a ser adotado em substituição àquele extinto, na mesma fórmula acima 
especificada.
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20.3. A documentação referente a essa consulta será juntada à memória de cálculo do 
reajuste.

20.4. Caso algum dos índices indicados na fórmula paramétrica acima seja publicado 
com atraso, em relação à data determinada no item 20.1 acima, as PARTES concordam em 
utilizar  o  índice  referente  ao  mês  anterior,  ou  seja,  aquele  referente  ao  3º  (terceiro)  mês 
anterior à data prevista para aplicação da nova CONTRAPRESTAÇÃO, conforme indicado na 
descrição de cada índice. 

20.5. Qualquer correção necessária em decorrência do atraso da publicação do índice, 
conforme referido anteriormente, será feita no primeiro reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO 
subsequente ao reajuste em questão.

20.6.  Os reajustes serão aplicados automaticamente à CONTRAPRESTAÇÃO, não 
sendo necessária homologação por parte do MUNICÍPIO, salvo se este publicar, na imprensa 
oficial, até o prazo de 15 (quinze) dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas na 
Lei Federal nº 11.079/04 e neste CONTRATO para referida rejeição.

Cláusula 21ª – Revisão Ordinária

21.1. As PARTES promoverão a revisão do CONTRATO a cada 4 (quatro) anos, 
observado o disposto na Cláusula 23ª, quando serão realizados ajustes que captem possíveis 
distorções, para mais ou para menos, nos custos dos SERVIÇOS, nas metas previstas para a 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 
CONTRATO e seus Anexos,  bem como nas PROPOSTAS apresentadas pela  LICITANTE 
VENCEDORA. 

Cláusula 22ª – Revisão Extraordinária

22.1. O  CONTRATO  será  objeto  de  revisão  extraordinária,  a  qualquer  tempo, 
quando se verificarem os seguintes eventos:

a)  sempre  que  houver,  imposta  pelo  MUNICÍPIO  ou  pela  ENTIDADE 
REGULADORA,  modificação  unilateral  do  CONTRATO,  que  importe  variação  dos  seus 
custos ou das receitas, tanto para mais quanto para menos;

b) excetuado o imposto de renda,  sempre que forem criados,  alterados ou extintos 
tributos  ou  encargos  legais  ou  sobrevierem  novas  disposições  legais,  após  a  data  de 
apresentação  da  PROPOSTA COMERCIAL pela  LICITANTE VENCEDORA,  desde  que 
acarretem repercussão nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu 
impacto sobre as condições financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no 
§ 3º do art. 21 da Lei Federal nº 8.987/95;

c) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da 
Administração,  resultem,  comprovadamente,  em  variações  dos  custos  da  SPE,  incluindo 
determinações  de  autoridades  ambientais  que  alterem  os  seus  encargos,  dentre  eles,  a 
modificação ou antecipação das metas da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA previstas no 
Anexo IV do EDITAL;
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d) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto 
direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou 
qualquer outro privilégio tributário ou tarifário;

e) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e 
interferências  imprevistas  para efetivação dos  quais  não seja  atribuível  responsabilidade à 
SPE, acarretem alteração dos custos da SPE;

f) sempre que houver quaisquer alterações ou modificações no Plano de Saneamento 
que  repercutam  sobre  a  equação  econômico-financeira  do  CONTRATO  inicialmente 
estabelecida;

g) em caso de cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

h)  nos  demais  casos  não  expressamente  listados  acima  que  venham  a  alterar  o 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, não motivados ou causados pela SPE; e

i) nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislação.

Cláusula 23ª – Procedimento para a realização de revisões

23.1. Caso se configure uma das hipóteses para a realização de revisão, ordinária ou 
extraordinária,  qualquer  das  PARTES  (a  “PARTE SOLICITANTE”)  poderá  encaminhar  à 
ENTIDADE REGULADORA o requerimento de revisão, nos seguintes prazos:

a) em até 60 (sessenta) dias, no caso da revisão ordinária, nos termos da Cláusula 21ª, 
contados a partir da data em que se finalizou o prazo de 4 (quatro) anos da revisão anterior;

b) em até 120 (cento e vinte) dias, no caso da revisão extraordinária, nos termos da 
Cláusula 22ª, contados a partir da verificação do evento que lhe originou.

23.1.1. O  requerimento  de  revisão  deverá  conter  todas  as  informações  e  dados 
necessários à análise do pedido de revisão, acompanhado de “Relatório Técnico” ou “Laudo 
Pericial” que demonstre, inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os 
principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da SPE que definem o valor 
da CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com o plano de investimentos da SPE. 

23.2. A ENTIDADE REGULADORA terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da em que for protocolado o requerimento de revisão referido no item 23.1,  para se 
manifestar a respeito.

23.2.1. O prazo a que se refere este item 23.2 poderá ser suspenso uma única vez, caso 
a  ENTIDADE  REGULADORA  solicite  à  PARTE  SOLICITANTE  a  apresentação  de 
informações adicionais, voltando o prazo a fluir,  sem solução de continuidade, a partir do 
cumprimento dessa exigência.

Anexo I - Minuta de Contrato - Concorrência nº 05/2011 - Página 21 de 54



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

23.2.2. A  manifestação  da  ENTIDADE  REGULADORA  dar-se-á  por  meio  de 
notificação, por escrito, enviada à PARTE SOLICITANTE.

23.3. A partir da manifestação favorável da ENTIDADE REGULADORA acerca do 
pedido da PARTE SOLICITANTE, ficará essa autorizada, desde então, no que for possível, a 
implementar as medidas relativas à revisão.

23.4. Caso  a  proposta  de  revisão  de  iniciativa  da  SPE  implique  alteração  da 
CONTRAPRESTAÇÃO ou compensação financeira  e,  no  prazo referido  no item 23.2.,  a 
ENTIDADE REGULADORA não se manifeste a respeito da proposta de revisão apresentada 
pela SPE, essa poderá cobrar a CONTRAPRESTAÇÃO com base no novo valor proposto, ou 
fazer a compensação financeira, conforme o caso, até que haja manifestação final em esfera 
administrativa, aplicando-se, quando da referida manifestação final, o disposto no item 23.7.

23.5. Caso  a  ENTIDADE  REGULADORA  não  se  manifeste  ou  se  manifeste 
contrariamente à proposta de revisão apresentada pela PARTE SOLICITANTE, última poderá 
submeter a questão ao mecanismo de solução de controvérsias de que trata a Cláusula 51ª. 
23.6. A questão poderá, ainda, ser submetida ao mecanismo de solução de controvérsias de 
que trata a Cláusula 51ª por qualquer das PARTES que não se sinta satisfeita com a decisão 
emitida pela ENTIDADE REGULADORA.

23.7. Caso haja decisão final posterior, por parte da ENTIDADE REGULADORA ou 
em esfera arbitral, proferida em sentido contrário, total ou parcialmente, à proposta de revisão 
apresentada  pela  SPE,  os  valores  eventualmente  pagos  a  maior  pelo  MUNICÍPIO  serão 
compensados nas faturas subsequentes, em parcelas mensais iguais e sucessivas, com valor de 
até 15% (quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

23.8. Havendo revisão do CONTRATO, as PARTES celebrarão o respectivo termo 
aditivo, com vistas a refletir a revisão, cujo extrato deverá ser publicado pelo MUNICÍPIO na 
imprensa oficial, no prazo legal.

23.9. Sempre  que  a  revisão  implicar  a  alteração  dos  valores  que  compõem  a 
CONTRAPRESTAÇÃO e sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, as PARTES poderão 
formalmente acordar,  em complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do 
valor da CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer forma legal e juridicamente possível, que venha a 
atingir o objetivo da revisão, tais como, mas sem se limitar a:

a)  alteração  dos  prazos  e  das  condições  para  cumprimento  das  metas  da  PPP 
ADMINISTRATIVA, observado o interesse público;

b) supressão ou aumento de encargos para a SPE;

c) compensação financeira;

Anexo I - Minuta de Contrato - Concorrência nº 05/2011 - Página 22 de 54



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

d) alteração do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

e) combinação das alternativas acima; e

f) outras alternativas admitidas legalmente.

23.10. O evento ou fato que originou a revisão, com a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro  do  CONTRATO,  não  poderá  ser  novamente  invocado  como 
fundamento para ulteriores revisões.

23.11. Sempre  que  se  efetivar  a  revisão,  considerar-se-á  restabelecido  o  equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA 24ª – DA GARANTIA DE PAGAMENTO  

24.1.  Até  a  data  de  assunção  dos  SERVIÇOS,  o  MUNICÍPIO  se  obriga  a  (I) 
implementar  e  regulamentar  o  FUNDO GARANTIDOR,  adotando,  inclusive,  as  medidas 
jurídicas pertinentes e necessárias para tanto; e, (II) destinar ao FUNDO GARANTIDOR o 
patrimônio  suficiente  para  garantir  as  obrigações  do  MUNICÍPIO  neste  CONTRATO, 
destinando-lhe os recursos necessários para tanto, nos termos especificados nesta Cláusula 
24ª.

24.2.  O  FUNDO  GARANTIDOR  prestará  GARANTIA DE  PAGAMENTO,  em 
modalidade  e  condições  aceitáveis  a,  pelo  menos,  2  (duas)  INSTITUIÇÕES 
FINANCIADORAS, abrangendo todas e quaisquer obrigações do MUNICÍPIO estipuladas 
neste  CONTRATO  e/ou  decorrentes  de  lei,  inclusive,  porém  sem  a  estas  se  limitar,  as 
referentes ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, de indenizações, de juros, de multas e 
de  encargos  moratórios  eventualmente  devidos  à  SPE  em decorrência  do  disposto  neste 
CONTRATO ou na legislação vigente. 

24.3. O FUNDO GARANTIDOR celebrará com a SPE todos os instrumentos que se 
fizerem necessários para fins de se efetivar a garantia a ser prestada, conforme previsto noitem 
24.2.

24.4.  Fica  certo,  desde  já,  que  o  patrimônio  do  FUNDO  GARANTIDOR  será 
constituído pelo aporte de bens, direitos e créditos realizados pelo(s) cotista(s), por meio da 
integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com a sua administração.

24.5. O FUNDO GARANTIDOR responderá por suas obrigações com os seus bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio.

24.6.  Será  constituído  patrimônio  de  afetação  do  FUNDO  GARANTIDOR  para 
garantir as obrigações MUNICÍPIO nesse CONTRATO, de bens cujo valor corresponda a, no 
mínimo,  3  (três)  vezes  o  valor  da  CONTRAPRESTAÇÃO  prevista  na  PROPOSTA 
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COMERCIAL da  LICITANTE  VENCEDORA,  valor  este  que  deverá  ser  reajustado  na 
periodicidade e na forma previstas na Cláusula 20ª do CONTRATO. 

24.6.1. Sempre que se verificar que o valor dos bens afetados não corresponde ao valor 
mínimo,  reajustado,  previsto  neste  item  24.6.,  o  FUNDO  GARANTIDOR  deverá 
providenciar, de imediato, a afetação de outros bens com valor suficiente para se recompor o 
valor mínimo.

24.6.2.  Caso  não  exista  patrimônio  no  FUNDO  GARANTIDOR  suficiente  ou 
disponível para atender ao disposto no subitem anterior,  o MUNICÍPIO deverá aportar ao 
FUNDO GARANTIDOR novos bens, direitos ou créditos e que igualmente serão afetados 
para complementar a garantia à SPE neste CONTRATO. 

24.6.3.  Os  bens  afetados  do  FUNDO GARANTIDOR não  poderão  ser  alienados, 
disponibilizados, objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro 
ato  de  constrição  judicial  decorrente  de  outras  obrigações  do  FUNDO  GARANTIDOR 
estranhas a este CONTRATO.

24.7.  Fica  certo  que  a  GARANTIA  DE  PAGAMENTO  deverá  ser  destinada 
exclusivamente  para  os  fins  previstos  nesta  Cláusula,  não  podendo  ser  utilizada  para 
cumprimento  e/ou  garantia  de  cumprimento  de  qualquer  outra  obrigação  assumida  pelo 
MUNICÍPIO perante terceiros que não a SPE.

24.8. A GARANTIA DE PAGAMENTO será executada (i) sempre que não houver 
pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO vencida há mais de 15 (quinze) dias da data prevista 
para pagamento, incluindo-se juros e multa incidentes sobre o valor devido e não pago, e (ii) 
no caso de atraso, por parte do MUNICÍPIO, no cumprimento de qualquer outra obrigação 
pecuniária devida pelo MUNICÍPIO, inclusive multas, juros e indenizações devidas.

24.9.  A  SPE  poderá  executar  a  GARANTIA DE  PAGAMENTO  prevista  nesta 
Cláusula, mediante comunicação ao MUNICÍPIO, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias da execução.

24.10.  Caso  a  SPE  acione  a  GARANTIA  DE  PAGAMENTO,  o  FUNDO 
GARANTIDOR  liquidará  as  importâncias  devidas  à  SPE  pelo  MUNICÍPIO,  nos  termos 
estabelecidos no item anterior, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento de 
correspondência enviada pela SPE acionando a GARANTIA DE PAGAMENTO. 

24.11.  O  FUNDO  GARANTIDOR  poderá  ser  demandado  quantas  vezes  forem 
necessárias para o cumprimento total e integral das obrigações ora garantidas.

24.12. Os valores a serem pagos pelo FUNDO GARANTIDOR à SPE não poderão ser 
objeto de qualquer contestação ou compensação, devendo ser pagos em montante líquido de 
quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções ou responsabilidades presentes ou futuras, bem 
como acrescidos dos encargos e despesas eventualmente incidentes.
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24.13. Na hipótese de não dispor de recursos suficientes para efetuar os pagamentos 
devidos à SPE,  o FUNDO GARANTIDOR obriga-se a alienar os seus bens,  inclusive os 
afetados vinculados à GARANTIA DE PAGAMENTO.

24.14.  A GARANTIA DE PAGAMENTO deverá  permanecer  plenamente  válida  e 
eficaz  até  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  pecuniárias  por  parte  do  MUNICÍPIO 
estabelecidas neste CONTRATO.

24.15. A substituição da GARANTIA DE PAGAMENTO, total ou parcial, por outra 
garantia pessoal ou real poderá ser realizada, desde que haja prévia aceitação escrita da SPE e 
desde que a nova GARANTIA DE PAGAMENTO assegure à SPE o recebimento direto da 
totalidade da CONTRAPRESTAÇÃO e demais valores devidos pelo MUNICÍPIO à SPE, nos 
termos deste CONTRATO.

24.16.  A  SPE  não  estará  obrigada  a  iniciar  os  investimentos  previstos  neste 
CONTRATO enquanto não for constituída a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos moldes 
previstos nesta Cláusula.

CLÁUSULA 25ª – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

25.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a 
SPE  prestou  a  GARANTIA DE  EXECUÇÃO  DO  CONTRATO  no  valor  de  R$  .......... 
(montante correspondente  a 5% do valor  anual  do CONTRATO),  em umas das  formas 
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

25.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser mantida pela 
SPE até a data do término do CONTRATO, por meio de renovações anuais.

25.2.  Se  houver  prorrogação  no  prazo  de  vigência  do  CONTRATO,  a  SPE  fica 
obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos 
termos e condições originalmente aprovados pelo MUNICÍPIO.

25.3.  O MUNICÍPIO recorrerá  à  GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
sempre que a SPE não proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, ao pagamento das 
multas  que,  porventura,  forem  aplicadas  de  forma  definitiva,  em  âmbito  administrativo, 
atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e/ou ao pagamento dos prêmios 
dos seguros previstos neste instrumento, ou sempre que seja necessário, nos termos referidos 
neste CONTRATO.

25.4. No caso de a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ser prestada na 
forma  de  seguro-garantia  ou  fiança  bancária,  a  ENTIDADE  REGULADORA deverá  ser 
indicada como co-segurada do MUNICÍPIO.

25.5. No caso de a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ser prestada em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública,  a ENTIDADE REGULADORA também poderá 
executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nas  hipóteses previstas neste 
instrumento. 
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25.6.  Sempre  que  o  MUNICÍPIO ou  a  ENTIDADE REGULADORA utilizarem a 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a SPE deverá proceder à reposição de seu 
montante integral, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de utilização.

25.7. O recurso à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será efetuado por 
meio  de  comunicação  escrita  dirigida  pelo  MUNICÍPIO  ou  pela  ENTIDADE 
REGULADORA,  conforme  o  caso,  à  SPE,  respeitados  os  princípios  constitucionais  do 
contraditório e da ampla defesa.

25.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá conter qualquer 
tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar 
dúvidas quanto à sua firmeza.

25.9. Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO correrão por conta da SPE.

25.10.  Qualquer  modificação  nos  termos  e  nas  condições  da  GARANTIA  DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo MUNICÍPIO.

25.11.  A  SPE  deverá  reajustar  o  valor  da  GARANTIA  DE  EXECUÇÃO  DO 
CONTRATO estabelecido no item 25.1. nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste 
da CONTRAPRESTAÇÃO.

25.12. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, prestada pela SPE, somente 
será liberada ou restituída, após 30 (trinta) dias contados da data de extinção do CONTRATO.

CLÁUSULA 26ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

26.1.  Sem prejuízo  das  demais  atribuições  previstas  em lei  e  neste  CONTRATO, 
incumbe ao MUNICÍPIO:

a) zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS;

b) acompanhar a prestação dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO;

c) acompanhar o desenvolvimento das ações da SPE, para que sejam garantidas boas 
condições de saúde à população;

d) intervir na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condições previstos 
neste CONTRATO;

e)  ouvida  a  ENTIDADE  REGULADORA,  extinguir  a  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condições previstos neste CONTRATO;
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f)  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições  e  condições  do  EDITAL  e  deste 
CONTRATO;

g) declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, e promover a desapropriação 
ou instituição de servidão administrativa, nas esferas judicial e/ou extrajudicial, estabelecer 
limitações  administrativas  e  autorizar  ocupações  temporárias  de  todos  os  bens  imóveis 
necessários  para  assegurar  a  prestação  dos  SERVIÇOS,  nos  prazos  definidos  no 
CRONOGRAMA;

h) estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos SERVIÇOS 
prestados pela SPE;

i)  estimular  a  formação  de  associações  de  USUÁRIOS  FINAIS  para  a  defesa  de 
interesses relativos aos SERVIÇOS;

j) fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados 
à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, solicitados, por escrito, pela SPE;

k)  promover  e  desenvolver  medidas  que  assegurem  a  adequada  preservação  e 
conservação do meio ambiente;

l)  assegurar  à  SPE  a  plena  utilização  dos  bens  afetos  à  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA perante  qualquer  instância  do  poder  público  de  quaisquer  de  suas 
esferas;

m) pagar à SPE as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, 
quando devidas, decorrentes das hipóteses de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
referidas neste CONTRATO;

n) examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pela SPE, com vistas à 
construção,  reformulação  e/ou  adaptação  dos  SERVIÇOS,  sem prejuízo  das  autorizações 
pertinentes previstas na legislação em vigor; 

o) realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da SPE;

p) manter em seus arquivos o PROJETO BÁSICO e o PROJETO EXECUTIVO, bem 
como a documentação referente à execução das OBRAS, que lhe serão encaminhados pela 
SPE posteriormente ao recebimento das OBRAS;

q)  juntamente  com a  ENTIDADE REGULADORA,  auxiliar  e  apoiar   a  SPE  no 
relacionamento com os demais prestadores de serviços públicos, com as demais autoridades 
municipais, estaduais e federais, e com as comunidades de USUÁRIOS FINAIS, buscando 
facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
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r)  adotar  as  medidas  e  praticar  os  atos  necessários  para  colaborar  com a  SPE na 
obtenção de financiamentos para a prestação dos SERVIÇOS, inclusive anuir no respectivo 
contrato de financiamento, se assim exigir a INSTITUIÇÃO FINANCIADORA;

s)  emitir  as  licenças,  alvarás  e  demais  atos  administrativos  que  sejam  de  sua 
responsabilidade, nos termos do CRONOGRAMA e da legislação vigente;

t) responder por quaisquer questões e passivos relativos a atos ou fatos anteriores à 
assunção dos SERVIÇOS pela SPE, ainda que tais questões e passivos sejam verificados após 
tal data, sobre os quais não poderá ser imputada responsabilidade à SPE;

u)  colaborar  com a SPE na obtenção de financiamentos  relativos  à  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, por meio na disponibilização de informações e documentos solicitados 
com esta finalidade.

CLÁUSULA 27ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE  

27.1.  Sem prejuízo  das  demais  atribuições  previstas  em lei  e  neste  CONTRATO, 
incumbe à SPE:

a)  prestar  os  SERVIÇOS  adequadamente,  na  forma  prevista  no  EDITAL  no 
CONTRATO e nas demais disposições técnicas aplicáveis;

b)  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições  deste  CONTRATO  e  demais  normas 
aplicáveis;

c)  manter  em  dia  o  inventário  e  o  registro  dos  bens  afetos  à  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA;

e)  manter  à  disposição  do  MUNICÍPIO  e  da  ENTIDADE  REGULADORA  os 
documentos,  projetos,  registros  contábeis  e  demais  informações  e  documentos  técnicos, 
operacionais e financeiros relativas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

f) permitir aos encarregados pela fiscalização da ENTIDADE REGULADORA o seu 
livre acesso, em qualquer época, às OBRAS, aos equipamentos e às instalações vinculadas à 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

g)  zelar  pela  integridade  dos  bens  afetos  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA, 
mediante a contratação dos respectivos seguros, na forma prevista neste CONTRATO;

h)  captar,  aplicar  e  gerir  os  recursos  financeiros  necessários  à  prestação  dos 
SERVIÇOS;

i)  obter,  junto às  autoridades  competentes,  as  LICENÇAS SPE,  sendo responsável 
pelos custos com tal obtenção;
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j)  executar  todos  os  serviços,  atividades  e  obras  relativas  à  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA com zelo,  diligência  e  economia,  devendo  sempre  utilizar  a  técnica 
aplicável  a  cada  uma  das  tarefas  desempenhadas,  de  acordo  com  as  normas,  padrões  e 
especificações estabelecidas pela ENTIDADE REGULADORA;

l) auxiliar o MUNICÍPIO na preservação do meio ambiente, zelando pela proteção dos 
recursos naturais;

m) providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas contratadas, 
encarregados  da  segurança  de  bens  e  pessoas,  sejam  registrados  perante  as  repartições 
competentes,  usem visivelmente  crachá indicativo  de suas  funções  e  estejam instruídos  a 
prestar apoio à ação da autoridade competente;

n) prestar, no prazo determinado e no que lhe for atribuível, as informações que lhe 
forem solicitadas pelo MUNICÍPIO e pela ENTIDADE REGULADORA;

o)  adotar  as  medidas  necessárias  para  coibir  o  uso  indevido  ou  a  ocupação  não 
autorizada  dos  bens  integrantes  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  mantendo  o 
MUNICÍPIO  informado  a  respeito  de  quaisquer  fatos  que  comprometam  sua  adequada 
utilização;

p) responder, nos termos da lei, pelos danos e/ou prejuízos causados, por si, por seus 
prepostos  ou  por  terceiros  por  ela  contratados,  ao  MUNICÍPIO  e  à  ENTIDADE 
REGULADORA, na execução das atividades da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

q) manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais resultantes deste CONTRATO;

r) contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos 
termos previstos neste CONTRATO;

s) prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às 
atividades  da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que sejam observadas rigorosamente as 
regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposições legais e infralegais aplicáveis, 
informando,  ainda,  aos  terceiros  que  não  haverá  qualquer  relação  jurídica  entre  eles  e  o 
MUNICÍPIO;

t) suspender a execução dos SERVIÇOS, na hipótese de o atraso no pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO superar o prazo de 90 (noventa) dias;

u)  empenhar-se  para  evitar  transtornos  à  população  em  geral,  na  execução  dos 
SERVIÇOS,  criando  condições  para  a  pronta  abertura,  total  ou  parcial,  do  trânsito  aos 
veículos e pedestres nas áreas atingidas, de forma que os locais abertos ao trânsito de veículos 
e  pedestres  estejam em perfeitas  e  adequadas  condições de uso,  respeitadas  as posturas  e 
normas do MUNICÍPIO e da ENTIDADE REGULADORA.
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CLÁUSULA 28ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS FINAIS  

28.1. Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas em lei e neste CONTRATO, 
incumbe aos USUÁRIOS FINAIS:

a) receber o SERVIÇO em condições adequadas;

b) receber da ENTIDADE REGULADORA as informações necessárias para a defesa 
dos interesses individuais ou coletivos;

c) levar ao conhecimento da ENTIDADE REGULADORA as irregularidades das quais 
venham a ter conhecimento, referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

d) comunicar a ENTIDADE REGULADORA os atos ilícitos ou irregulares porventura 
praticados pela SPE ou seus prepostos na execução do CONTRATO;

e) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por intermédio 
dos quais são prestados os SERVIÇOS;

f) observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes;

g) responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos que ultrapassem a massa, o volume e/ou que não estejam de acordo com as demais 
características dos resíduos abarcados pelos SERVIÇOS, tais como entulho e grandes objetos, 
na forma da lei e da respectiva regulamentação. 

CLÁUSULA 29ª – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE REGULADORA   

29.1. Sem  prejuízo  de  suas  demais  obrigações  e  direitos,  previstos  neste 
CONTRATO e na legislação vigente, incumbe à ENTIDADE REGULADORA:

a) manifestar-se sobre os pedidos encaminhados pela SPE, relativamente à execução 
do objeto do CONTRATO;

b) proferir decisão, em segunda e última instância administrativa, sobre os recursos 
que lhe sejam apresentados pelas PARTES; 

c) receber, apurar e solucionar queixas e reclamações que lhe forem apresentadas;

d) sempre que necessário, fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros 
de  qualidade  e  de  desempenho  dos  SERVIÇOS,  estimulando  a  constante  melhoria  da 
qualidade,  produtividade  e  eficiência,  bem  como  a  preservação  e  conservação  do  meio 
ambiente;
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e) manifestar-se acerca das indenizações devidas à SPE, decorrentes das hipóteses de 
extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA previstas neste CONTRATO;

f) fiscalizar a execução dos SERVIÇOS;

g)  aplicar  as  penalidades  legais,  regulamentares  e  contratuais,  no  âmbito  de  suas 
atribuições legais e contratuais;

h)  emitir  parecer  nos  casos  de  extinção  antecipada  do  CONTRATO  por  decisão 
unilateral pelo Prefeito do MUNICÍPIO, conforme for o caso;

i)  acompanhar o MUNICÍPIO quando da vistoria dos bens afetos à CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA;

j)  assegurar  o  cumprimento de suas  decisões  administrativas,  inclusive  mediante a 
imposição de penalidades aplicáveis conforme previsão legal ou contratual;

k) zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO;

l) outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica.

29.2. Em razão das atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a serem 
exercidas  pela  ENTIDADE  REGULADORA,  a  SPE  pagará  mensalmente  à  ENTIDADE 
REGULADORA  o  montante  correspondente  a  3%  (três  por  cento)  do  valor  da 
CONTRAPRESTAÇÃO decorrente da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, recebida ao mês 
anterior ao do pagamento, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO. 

29.2.1. Os valores previstos neste item serão devidos desde o mês de assunção dos 
SERVIÇOS e serão sempre pagos até o último dia útil do mês usubsequente ao da prestação 
dos SERVIÇOS. 

CLÁUSULA 30ª – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL  

30.1. A SPE obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa às normas de 
proteção do meio ambiente.

30.2. A SPE deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com poder de 
fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências.

30.3. A SPE estará isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental:

a)  originado de atos  ou fatos  ocorridos  anteriormente à assunção dos  SERVIÇOS, 
independentemente de o passivo ambiental ser verificado anteriormente ou após a assunção 
dos SERVIÇOS;

b) ainda que posterior à assunção dos SERVIÇOS, seja originado de atos ou fatos 
ocorridos em decorrência do cumprimento pela SPE das determinações do MUNICÍPIO; ou
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c)  ainda  que  posterior  à  assunção  dos  SERVIÇOS,  decorra  de  determinação  de 
autoridade ambiental para adaptação à legislação editada posteriormente à apresentação da 
PROPOSTA COMERCIAL e METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, em prazos ou condições 
diferentes dos prazos e metas fixados para esta CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

30.4. Na hipótese de determinação da autoridade ambiental para adaptação à legislação 
editada posteriormente à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO,  em  prazos  ou  condições  diferentes  dos  prazos  e  metas  fixados  para  esta 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o CONTRATO será revisto, com vistas à recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro.

30.5.  Alternativamente  à  recomposição  mencionada  no  item  30.4.,  no  caso  de  a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se revelar excessivamente onerosa para o 
MUNICÍPIO,  este  e  a  SPE  acordarão  acerca  da  extinção  da  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, nos termos da Cláusula 43ª.

30.6.  O  disposto  no  item  30.5.  não  se  aplicará  nas  hipóteses  em  que  houver 
concorrência de culpa da SPE em sanar eventuais danos ambientais aparentes ou, ainda que 
ocultos, quando a SPE tenha sido devidamente cientificada a respeito.

CLÁUSULA 31ª – DOS SEGUROS  

31.1. A SPE obriga-se a contratar, às suas expensas, junto à seguradora de sua livre 
escolha, além dos seguros obrigatórios por lei, os seguintes seguros de danos materiais: 

a) seguro para danos patrimoniais, cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os 
bens que integram a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Os valores cobertos pelos seguros 
de danos materiais deverão ser idênticos aos custos de reposição/reprodução de bens novos, 
abrangendo todos os bens patrimoniais;

b) seguro de responsabilidade civil, cobrindo a SPE e o MUNICÍPIO pelos montantes 
que  possam vir  a  ser  responsabilizados  a  título  de  perdas  e  danos,  indenizações,  custas 
processuais,  honorários  advocatícios  e  outros  encargos,  em relação  à  morte  ou  lesão  de 
pessoas  e  danos  a  bens  resultantes  do  desenvolvimento  das  atividades  previstas  no 
CONTRATO; 

c)  seguro  para  riscos  de  engenharia,  cobrindo  avarias,  perdas  e  danos  materiais 
decorrentes  de  acidentes  de  origem súbita  e  imprevista,  causados  aos  objetos  segurados, 
devendo ser contratado pelo prazo de execução das OBRAS.

31.2. O MUNICÍPIO deverá ser indicado como co-segurado nas apólices dos seguros 
referidos nesta Cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão, modificação ou substituição 
ser previamente aprovado pelo MUNICÍPIO.
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31.3. Ocorrendo a hipótese de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, a SPE 
responderá isoladamente pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar ao MUNICÍPIO 
em decorrência da execução dos SERVIÇOS, correndo às suas expensas, exclusivamente, as 
indenizações resultantes de tais danos e prejuízos.

31.4. Em caso de descumprimento, pela SPE, da obrigação de contratar ou manter as 
apólices de seguro de que trata esta Cláusula, deverá o MUNICÍPIO, mediante prévia ciência 
à  SPE,  proceder  à  contratação e  ao pagamento  direto dos  prêmios  das  referidas  apólices, 
correndo os  respectivos  custos  por  conta exclusiva da SPE,  que permanecerá responsável 
pelos eventuais danos ou ônus decorrentes da falta de cumprimento das obrigações.

31.5. O não reembolso em caráter imediato, pela SPE, das despesas realizadas pelo 
MUNICÍPIO na forma prevista  no item anterior,  autoriza  o  MUNICÍPIO a  se  utilizar  da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, até o limite de tais despesas.

31.6. A SPE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, em até 05 (cinco) dias da data de 
assunção dos  SERVIÇOS,  a  cópia  autenticada  ou  o  original  das  respectivas  apólices  dos 
seguros  contratados,  mencionados  no  item 31.1.,  alíneas  “a”  e  “b”,  com a  finalidade  de 
verificar suas condições. 

31.6.1.  Em  relação  ao  seguro  previsto  no  item  31.1.,  alínea  “c”,  a  SPE  deverá 
encaminhar a cópia autenticada ou o original da respectiva apólice até o dia seguinte do início 
das OBRAS.

31.7. O MUNICÍPIO poderá recusar as apólices de seguro apresentadas pela SPE, em 
até 10 (dez) dias contados de sua apresentação, devendo manifestar sua decisão fundamentada 
e  por  escrito,  determinando  que  a  SPE proceda  às  correções  e  adaptações  que  se  façam 
necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias.

31.8. Caso o MUNICÍPIO não se manifeste na forma e no prazo indicados no item 
31.7.,  as  apólices  de seguro apresentadas  pela  SPE serão consideradas  como aceitas  pelo 
MUNICÍPIO. 

31.9. A SPE deverá comprovar ao MUNICÍPIO, até o 10º (décimo) dia útil de cada 
exercício social, que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estarão válidas até o 
último dia do exercício social em curso.

31.10. A SPE deverá enviar ao MUNICÍPIO cópia autenticada dos comprovantes de 
quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo de máximo de 10 (dez) dias 
após seu respectivo pagamento.

31.11. A SPE deverá fazer constar na(s) apólice(s) de seguro(s) contratada(s), cláusula 
especial que obrigue a seguradora a prestar informações ao MUNICÍPIO, referentes à redução 
de importâncias seguradas ou a fatos que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) 
seguro(s).

Anexo I - Minuta de Contrato - Concorrência nº 05/2011 - Página 33 de 54



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

31.12.  O  descumprimento,  pela  SPE,  de  qualquer  das  disposições  contidas  nesta 
Cláusula  poderá  ensejar,  a  critério  do  MUNICÍPIO,  a  declaração  de  caducidade  da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, após o devido procedimento previsto na Cláusula 39ª, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA 32ª – DOS CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS  

32.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 
SPE  poderá  contratar  com  terceiros  o  desenvolvimento  de  atividades  acessórias  ou 
complementares aos SERVIÇOS, bem como a implantação de projetos associados, desde que 
não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

32.2. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos assumidos neste CONTRATO, a 
SPE poderá subcontratar terceiros para a execução de parcela dos SERVIÇOS.

32.3. A SPE obriga-se a somente contratar com entidades que detenham capacidade 
técnica e profissional adequadas, informando aos terceiros que não haverá qualquer relação 
jurídica entre estes e o MUNICÍPIO.

32.4. Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no 
que se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma 
relação jurídica entre estes terceiros e o MUNICÍPIO.

32.5. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das 
normas aplicáveis à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

32.6.  Ainda  que  o  MUNICÍPIO tenha  tido  conhecimento  dos  termos  de  qualquer 
contrato assinado pela SPE com terceiros, por força do estabelecido no EDITAL ou neste 
CONTRATO, a SPE não poderá alegar ato ou fato decorrente destes contratos para pleitear ou 
reivindicar  do  MUNICÍPIO  qualquer  alteração  no  cumprimento  de  suas  obrigações, 
ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios.

CLÁUSULA 33ª – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA SPE  

33.1. O controle efetivo da SPE poderá ser transferido somente se houver anuência 
prévia  do  MUNICÍPIO,  mediante  o  cumprimento,  pelo  pretendente,  das  exigências  de 
habilitação jurídica,  qualificação técnica,  qualificação econômico-financeira  e  regularidade 
fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS, declarando que cumprirá todas as cláusulas do 
CONTRATO.

33.2.  Entende-se  por  controle  efetivo  da  SPE a  titularidade  da  maioria  do  capital 
votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de fato 
e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades disciplinado em eventual acordo de 
acionistas da SPE ou documento com igual finalidade, nos termos do disposto no art. 116 da 
Lei Federal no 6.404/76.
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33.3.  A  transferência  do  controle  poderá  ser  feita  às  INSTITUIÇÕES 
FINANCIADORAS  da  SPE,  após  anuência  do  MUNICÍPIO,  devendo  ser  observado  o 
disposto no art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04, e na Cláusula 35 do presente 
CONTRATO, sendo livre a cessão, alienação e transferência de ações que não impliquem a 
mudança do controle.

33.4.  Na hipótese  de  descumprimento  do  disposto  nesta  Cláusula,  o  CONTRATO 
poderá  ser  extinto  antecipadamente  pelo  MUNICÍPIO,  sem  prejuízo  da  aplicação  das 
penalidades previstas na Cláusula 39ª deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 34ª – DA TRANSFERÊNCIA,  CESSÃO,  ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DOS DIREITOS E     
OBRIGAÇÕES DA SPE  

34.1. A SPE poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares que 
representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento 
das atividades decorrentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

34.2. Em relação às INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS, aplica-se o disposto no art. 
28 e no art. 28-A da Lei Federal nº 8.987/95 e na Cláusula 35ª deste CONTRATO.

CLÁUSULA 35ª – DAS INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS  

35.1. As ações da SPE poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou como 
contragarantia  de  operações,  vinculadas  ao  cumprimento  de  obrigações  decorrentes  deste 
CONTRATO, desde que tal oneração não implique alteração do controle societário da SPE.

35.2. Respeitadas as condições previstas neste CONTRATO, o MUNICÍPIO poderá 
autorizar a assunção do controle da SPE por suas INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS, nos 
casos  em que seja  necessário  promover  a  reestruturação financeira  da SPE e  assegurar  a 
continuidade da prestação dos SERVIÇOS.

35.3. Na hipótese prevista no item 35.2., o MUNICÍPIO exigirá das INSTITUIÇÕES 
FINANCIADORAS  o  cumprimento  das  exigências  de  regularidade  fiscal  e  jurídica 
necessárias à assunção dos SERVIÇOS.

35.4. Nos contratos de financiamento, a SPE poderá oferecer em garantia os direitos 
emergentes  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  até  o  limite  que  não  comprometa  a 
operacionalização e a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, nos termos do art. 28 da Lei 
Federal nº 8.987/95.

35.5. Para garantir os contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 
relacionados  à  CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,  a  SPE poderá  ceder  ao  mutuante,  em 
caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observado o disposto no art. 
28-A da Lei Federal nº 8.987/95.
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35.6.  É  admitida,  ainda,  a  emissão  de  empenho  em  nome  das  INSTITUIÇÕES 
FINANCIADORAS dos SERVIÇOS em relação às obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO, 
em especial, a obrigação de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO pelo MUNICÍPIO.

35.7. As INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
terão legitimidade para receber indenizações por extinção do CONTRATO, bem como para 
receber pagamentos efetuados pelo MUNICÍPIO e pelo FUNDO GARANTIDOR.

35.8. Para fins de efetivação do disposto nos itens 35.6. e 35.7. acima, a SPE enviará 
comunicação prévia,  por  escrito,  ao MUNICÍPIO, informando os  valores  envolvidos  e  os 
dados a respeito da INSTITUIÇÃO FINANCIADORA.

CLÁUSULA 36ª – DA FISCALIZAÇÃO  

36.1.  A  fiscalização  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  será  exercida  pela 
ENTIDADE REGULADORA, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações 
assumidas pela SPE.

36.2. Para exercício da fiscalização, a SPE obriga-se a manter cadastro atualizado, 
conferindo livre acesso, por parte da ENTIDADE REGULADORA, a todos os dados, livros, 
registros  e  documentos  relacionados  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  prestando,  a 
respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo MUNICÍPIO, em prazo a 
ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES.

36.3.  As  atividades  de  fiscalização  mencionadas  nesta  Cláusula  poderão  ser 
acompanhadas pela SPE, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para 
esta finalidade.

36.4. A ENTIDADE REGULADORA poderá realizar, na presença dos representantes 
da SPE, ou requerer que esta realize,  às suas custas,  ensaios ou testes que possibilitem a 
verificação  das  condições  e  qualidade  dos  SERVIÇOS  executados,  mediante  programa 
específico a ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES.

36.5.  O  agente  de  fiscalização  da  ENTIDADE  REGULADORA responsável  pela 
fiscalização  anotará,  em  registro  próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a 
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  determinando  à  SPE  a  regularização  das  faltas  ou 
defeitos verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos 
neste CONTRATO.

36.6.  A  fiscalização  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  pela  ENTIDADE 
REGULADORA não poderá obstruir ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela 
SPE.

36.7. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução dos SERVIÇOS e 
o CRONOGRAMA da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA vigente, a SPE deverá informar a 
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ENTIDADE REGULADORA a respeito, de forma detalhada, identificando as providências 
que estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos.

36.8. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da 
ENTIDADE REGULADORA na fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas aos 
seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

36.9.  As  determinações  que  vierem  a  ser  emitidas  no  âmbito  da  fiscalização  da 
ENTIDADE REGULADORA deverão ser aplicadas e vincularão a SPE, após a instauração de 
procedimento administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa, nos 
termos  da  Cláusula  39ª  deste  CONTRATO, sem prejuízo  da utilização do mecanismo de 
solução de controvérsias previsto na Cláusula 51ª deste CONTRATO.

36.10. A SPE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas,  no  todo  ou  em  parte,  os  SERVIÇOS  pertinentes  à  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA em que a fiscalização verifique, de forma justificada, vícios, defeitos ou 
incorreções  resultantes  da  execução  ou  de  materiais  empregados,  nos  prazos  que 
razoavelmente forem fixados pela ENTIDADE REGULADORA.

36.11. Caso  a  SPE  não  concorde  com  as  decisões  do  agente  de  fiscalização  da 
ENTIDADE REGULADORA, poderá apresentar recurso à autoridade superior, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da notificação da decisão proferida pelo agente de fiscalização. 
Caberá à autoridade superior proferir sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias. 

36.12. Caso a autoridade superior da ENTIDADE REGULADORA não se manifeste 
no prazo estipulado no item anterior, a SPE poderá recorrer ao mecanismo de solução de 
controvérsias, nos termos da Cláusula 51ª.

36.13.  Caso  a  autoridade  superior  ENTIDADE  REGULADORA  se  manifeste 
contrariamente  ao  recurso  previsto  no  item  36.11,  a  SPE  será  obrigada  a  elaborar  as 
modificações mencionadas no item 36.10, sob pena de aplicação das sanções previstas na 
Cláusula 39ª, de acordo com o procedimento previsto naquela mesma Cláusula.

36.14. A PARTE que se sentir  insatisfeita com a decisão proferida pela autoridade 
superior  da  ENTIDADE  REGULADORA poderá  recorrer  ao  mecanismo  de  solução  de 
controvérsias, nos termos da Cláusula 51ª.

36.15.  Em caso de descumprimento,  pela  SPE,  da determinação final  emitida pela 
ENTIDADE REGULADORA, no exercício da fiscalização, poderá o MUNICÍPIO, mediante 
prévia ciência da SPE, proceder, diretamente ou por intermédio de terceiro, à correção da 
situação, correndo os respectivos custos por conta exclusiva da SPE.

36.16. Para fins de pagamento dos custos incorridos pelo MUNICÍPIO no atendimento 
ao  disposto  no  item 36.15.  poderá  este  utilizar-se  da  GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO.
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CLÁUSULA 37ª – DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO  

37.1. São hipóteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do MUNICÍPIO:

a)  não  entregar  os  bens  afetos  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA inteiramente 
livres  e  desembaraçados  de  quaisquer  ônus  ou  encargos,  nos  prazos  necessários  ao 
cumprimento do CRONOGRAMA pela SPE;

b) não disponibilizar a ÁREA nos prazos definidos neste CONTRATO;

c) não efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO nos prazos indicados neste 
CONTRATO;

d) deixar de tomar qualquer providência prevista neste CONTRATO, que interfira na 
prestação dos SERVIÇOS pela SPE;

e)  agir  ou  se  omitir  de  forma  a  não manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do 
CONTRATO;

f)  não  declarar  utilidade  pública,  não  promover  a  desapropriação,  não  instituir 
servidões administrativas, não propor limitações administrativas ou não permitir à SPE ocupar 
provisoriamente  bens  imóveis  necessários  à  execução  e  conservação  de  obras  e  serviços 
vinculados  à  CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,  nos  prazos  e  condições  previstos  neste 
CONTRATO e Anexos;

g)  não emitir  as  licenças,  alvarás  e  demais  atos  administrativos  que sejam de  sua 
responsabilidade.

37.2. No caso de não pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO a que se refere o item 
37.1., alínea “c”, serão aplicadas as sanções previstas na Cláusula 39ª.

37.3. Nos casos de inadimplemento previstos no item 37.1., alíneas “a”, “b” e “d” a 
“g”,  a  SPE  não  será  responsabilizada  pelo  atraso  ou  pelas  incorreções  na  prestação  dos 
SERVIÇOS e terá direito à readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
por meio da prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO.

CLÁUSULA 38ª – DO INADIMPLEMENTO DA SPE  

38.1. Será caracterizado como inadimplemento da SPE o descumprimento de qualquer 
dispositivo constante do CONTRATO e de seus Anexos.

38.2. A caracterização e as consequências do inadimplemento da SPE encontram-se 
definidas na Cláusula 39ª abaixo.
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CLÁUSULA 39ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

39.1. A falta de cumprimento,  por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição 
deste  CONTRATO  e  demais  normas  técnicas  pertinentes,  sem  prejuízo  do  disposto  nas 
demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes penalidades, isolada ou 
cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e

e) caducidade do CONTRATO.

39.2. Para os fins de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, inclusive para 
o cálculo da multa prevista no item 39.1., “b”, serão consideradas as seguintes circunstâncias:

a) a natureza e a gravidade da infração;

b) os danos resultantes da infração para os SERVIÇOS e para os seus usuários;

c) a vantagem auferida pela SPE em virtude da infração;

d) as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

e) o histórico de infrações da SPE;

f) a reincidência da SPE no cometimento da mesma infração;

g) a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade.

39.3.Para infrações de pequena gravidade e sem reincidência, a penalidade imposta 
pelo MUNICÍPIO à SPE poderá se limitar à advertência.

39.4.  A  aplicação  de  penalidade  imporá  à  SPE  o  dever  de  cumprir,  no  prazo 
estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente.

39.5.  Sem prejuízo  das  demais  sanções  de  multa  ou  parâmetros  para  tais  sanções 
estabelecidos na regulamentação, a SPE se sujeitará às seguintes sanções pecuniárias:
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a) por violação das disposições do presente contrato, que importe em não atendimento 
das metas previstas no Anexo III do EDITAL, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

b) por ato ou omissão que importe em violação aos direitos dos USUÁRIOS FINAIS 
ou que lhe acarrete prejuízo, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais); 

c) por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao 
erário público, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais);

d)  por  qualquer  ato  ou  omissão  que  traga  óbice  ou  dificuldade  ao  exercício  da 
atividade fiscal do MUNICÍPIO prevista no contrato, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e)  por  ato,  omissão  ou  negligência  que  acarrete  dano  ou  ponha  em risco  bens  e 
equipamentos vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, multa de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

f) por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, multa 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

g) por  descumprimento  de qualquer  obrigação prevista  no CONTRATO, exceto  as 
indicadas nos incisos anteriores,  multa de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  até  R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).

39.6. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 10 % (dez 
por  cento)  do  faturamento  da  SPE  do  mês  anterior,  correspondente  à  prestação  dos 
SERVIÇOS. 

39.7. Caso as infrações cometidas por negligência da SPE importem na reincidente 
aplicação de penalidades superiores ao limite previsto no item 39.6 acima, o MUNICÍPIO 
poderá declarar sua caducidade, na forma da lei e deste CONTRATO.

39.8. O processo de aplicação de penalidades, inclusive moratória, tem início com a 
lavratura do auto de infração pelo agente de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA, 
que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade.

39.9.  O auto  de  infração deverá indicar  com precisão a  falta  cometida  e  a  norma 
violada, e será lavrado em 2 (duas) vias, através de notificação entregue à SPE sob protocolo.

39.10. A prática de duas ou mais infrações pela SPE poderá ser apurada em um mesmo 
auto de infração. 
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39.11.  Com  base  no  auto  de  infração,  a  SPE  sofrerá  a  penalidade  atribuída  em 
consonância com a natureza da infração e com esta Cláusula.

39.12.  No  prazo  de  15  (quinze)  dias  contados  do  recebimento  da  notificação  da 
penalidade, a SPE poderá apresentar sua defesa que deverá, necessariamente, ser apreciada 
pelo agente de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA, sendo vedada qualquer anotação 
nos registros da SPE, enquanto não houver a decisão final sobre a procedência da autuação.

39.13. O agente de fiscalização da ENTIDADE REGULADORA decidirá e notificará 
a SPE da decisão em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da defesa, devendo a 
decisão ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos atacados ou não na defesa 
apresentada pela SPE.

39.14. Da decisão proferida, cabe à SPE recurso à autoridade superior da ENTIDADE 
REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação referida 
no item 39.13.

39.15.  Mantido o auto de infração em última instância  administrativa,  a  SPE será 
notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte:

a)  no caso de advertência,  será anotada nos  registros da SPE junto à ENTIDADE 
REGULADORA;

b)  em caso  de multa  pecuniária,  as  respectivas  importâncias  serão descontadas  do 
primeiro pagamento a que tiver direito a SPE, sendo que, no caso de impossibilidade de tal  
desconto,  poderá  ser  executada,  pela  ENTIDADE  REGULADORA,  a  GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO.

39.15.1.  O não pagamento de qualquer  multa  fixada nos  termos do disposto nesta 
Cláusula,  no  prazo  fixado  pela  ENTIDADE REGULADORA,  caracterizará  falta  grave  e 
poderá  ensejar  a  intervenção  na  SPE,  ou  até  mesmo  a  caducidade,  nos  termos  do 
CONTRATO, além de implicar a incidência de correção monetária, e juros de 1 % (um por 
cento) ao mês sobre o valor da multa, calculado “pro rata temporis”.

39.16. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no 
CONTRATO reverterão ao FUNDO GARANTIDOR.

39.17. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execução não 
prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável.

39.18.  A PARTE que se sentir  insatisfeita  com a decisão proferida pela  autoridade 
superior  da  ENTIDADE  REGULADORA poderá  recorrer  ao  mecanismo  de  solução  de 
controvérsias, previsto na Cláusula 51ª.
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CLÁUSULA 40ª – DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO  

40.1.  No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  deste  CONTRATO,  decorrente 
diretamente  de  força  maior,  caso  fortuito,  fato  do  príncipe,  ato  da  Administração  ou  de 
interferências  imprevistas,  que  retardem ou  impeçam o  cumprimento  deste  CONTRATO, 
devidamente  justificados  e  aceitos  pelo  MUNICÍPIO,  ficará  a  SPE  exonerada  de 
responsabilidade pelo atraso no cumprimento dos prazos do CRONOGRAMA e das demais 
obrigações  decorrentes  deste  CONTRATO,  sem  prejuízo  da  readequação  do  equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO.

40.2. Para fins do disposto no item 40.1. anterior, considera-se:

a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria 
óbice intransponível para a SPE na execução deste CONTRATO, consubstanciado em ato 
superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas;

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 
gera obstáculo intransponível para a SPE no cumprimento deste CONTRATO;

c) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva 
ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;

d) ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, 
incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua 
execução pela SPE, ensejando, ainda, as indenizações correspondentes;

e) interferências imprevistas: são ocorrências materiais não previstas pelas PARTES 
quando da celebração deste CONTRATO, mas que surgem no decorrer de sua execução de 
modo  surpreendente  e  excepcional,  dificultando  ou  onerando  extraordinariamente  o 
prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciada pela descoberta superveniente 
de obstáculos materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execução do CONTRATO, 
mesmo que sua existência seja anterior à data de assinatura do CONTRATO, mas só revelada 
posteriormente. 

40.3.  Não  se  caracteriza,  ainda,  como  inadimplemento  da  SPE,  a  interrupção  dos 
SERVIÇOS, pela SPE em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens, 
nas seguintes hipóteses:

a)  quando  houver  necessidade  de  efetuar  reparos,  modificações  ou  melhoria  de 
qualquer natureza nas OBRAS;

b) caso, a juízo da SPE, houver comprometimento da segurança de instalações ou de 
pessoas.
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40.4.  A ocorrência  de  qualquer  dos  eventos  previstos  nesta  Cláusula  deverá  ser 
imediatamente comunicada pela SPE ao MUNICÍPIO, informando as medidas que estiverem 
sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo que, no caso de 
interrupção motivada por razões de ordem técnica, deverá ser o MUNICÍPIO previamente 
comunicado.

40.5. Cabe à SPE, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as providências 
cabíveis  no  sentido  de  reduzir  a  descontinuidade  dos  SERVIÇOS  ao  prazo  estritamente 
necessário, sujeito à fiscalização do MUNICÍPIO e da ENTIDADE REGULADORA.

40.6. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o MUNICÍPIO e a 
SPE acordarão, alternativamente, acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO, bem como da revisão do CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou, 
ainda,  da  extinção  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  caso  a  impossibilidade  de 
cumprimento  deste  CONTRATO  se  torne  definitiva  ou  a  recomposição  do  equilíbrio 
econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o MUNICÍPIO.

40.7.  No  caso  de  extinção  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  em  virtude  da 
ocorrência dos eventos mencionados nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do cálculo 
da indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, em até 30 (trinta) dias contados a partir da 
extinção.

40.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item poderão ser 
dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 51ª.

CLÁUSULA 41ª –  COMPARTILHAMENTO DOS RISCOS E GANHOS ECONÔMICOS ENTRE AS     
PARTES  

41.1. Em atendimento à repartição objetiva de riscos, prevista no art. 5º, inciso III da 
Lei Federal nº 11.079/04, a SPE e o MUNICÍPIO compartilharão os riscos previstos neste 
CONTRATO e aqueles descritos no Anexo XI do EDITAL. 

41.2. As PARTES compartilharão os ganhos econômicos decorrentes da redução dos 
riscos de crédito da SPE.

CLÁUSULA 42ª – DA INTERVENÇÃO  

42.1.  Sem prejuízo  das  penalidades  cabíveis  e  das  responsabilidades  incidentes,  o 
MUNICÍPIO poderá, excepcionalmente, ouvida a ENTIDADE REGULADORA, intervir na 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a continuidade e adequação da 
prestação  dos  SERVIÇOS,  bem  como  o  fiel  cumprimento  das  normas  contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes.

42.2. A intervenção dar-se-á mediante Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a 
justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e 
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limites da medida, devendo ser observada a legislação municipal aplicável no que tange ao 
procedimento a ser seguido para se formalizar a intervenção.

42.3.  Declarada  a  intervenção,  o  Prefeito  do  MUNICÍPIO deverá,  no prazo de 30 
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes 
da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

42.4. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 
regulamentares, o Prefeito do MUNICÍPIO declarará sua nulidade, devendo os SERVIÇOS ser 
imediatamente devolvidos à SPE, sem prejuízo do direito dessa última à indenização.

42.5. O procedimento administrativo a que se refere esta Cláusula deverá ser concluído 
no  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  sob  pena  de  cessarem  os  efeitos  da 
intervenção, sem prejuízo do prosseguimento do processo administrativo.

42.6.  Cessada  a  intervenção,  se  o  MUNICÍPIO  não  decidir  pela  extinção  da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a administração dos SERVIÇOS será devolvida à SPE, 
precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos praticados 
durante a sua gestão.

CLÁUSULA 43ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

43.1. Extingue-se o CONTRATO por:

a) advento do termo contratual;

b) encampação;

c) caducidade;

d) rescisão;

e) anulação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

f) falência ou extinção da SPE.

43.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipótese prevista no item 43.1, opera-se, de 
pleno direito,  a reversão,  ao MUNICÍPIO, dos bens afetos aos SERVIÇOS, bem como as 
prerrogativas conferidas à SPE, pagando-se à SPE a respectiva indenização, uma vez ouvida a 
ENTIDADE  REGULADORA,  de  acordo  com  a  hipótese  de  extinção,  nos  termos  deste 
CONTRATO.

43.3.  Os  bens  afetos  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  serão  revertidos  ao 
MUNICÍPIO livres  e  desembaraçados  de  quaisquer  ônus  ou  encargos,  inclusive  sociais  e 
trabalhistas, nos termos do disposto na Cláusula 44ª abaixo.
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43.4.  Quando  da  reversão  dos  bens  afetos  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA, 
haverá a imediata assunção dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO.

43.5. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o MUNICÍPIO 
poderá,  a  seu  exclusivo  critério,  assumir  os  contratos  celebrados  pela  SPE,  desde  que 
necessários  à  continuidade  dos  SERVIÇOS,  incluindo-se,  dentre  estes,  os  contratos  de 
financiamento para execução de determinadas obras ou serviços previamente aprovados e que 
não comporte período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA.

CLÁUSULA 44ª – DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL  

44.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

44.2.  A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista 
nesta  Cláusula,  englobará  os  investimentos  realizados  com  base  nos  elementos  da 
PROPOSTA  COMERCIAL  e  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  apresentadas  pela 
LICITANTE VENCEDORA e segundo o plano de investimentos apresentado pela SPE, que 
ainda não tenham sido depreciados e amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo 
MUNICÍPIO, corrigidos nos mesmos termos do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a 
data do investimento até a data do pagamento da indenização, nos termos do art. 35, da Lei 
Federal nº 8.987/95.

44.3. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data da assunção dos 
SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO.

44.3.1. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao 
MUNICÍPIO, o pagamento  de multa  correspondente a  2  % (dois  por  cento)  do valor  em 
atraso, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor 
– principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, desde a data 
do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

44.3.2. Caso o atraso referido no item acima ultrapasse o período de 60 (sessenta) dias, 
a SPE poderá executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Cláusula 
24ª.

CLÁUSULA 45ª – DA ENCAMPAÇÃO  

45.1.  A  encampação  é  a  retomada  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  pelo 
MUNICÍPIO,  durante  a  vigência  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  por  motivo  de 
interesse  público,  precedida  de  lei  autorizativa  específica  e  precedida  de  pagamento  da 
indenização prevista no item 45.2 abaixo.
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45.2.  A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista 
nesta Cláusula, deverá ser paga previamente à reversão dos bens, nos termos do art. 37 da Lei 
Federal n° 8.987/95, e deverá englobar:

(I)  os  investimentos  realizados  pela  SPE,  segundo  os  elementos  constantes  da 
PROPOSTA  COMERCIAL  e  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  apresentadas  pela 
LICITANTE VENCEDORA e segundo plano de investimentos apresentado pela SPE, que 
ainda não estiverem depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo 
MUNICÍPIO,  corrigidos  monetariamente  nos  mesmos  moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos 
valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da realização dos investimentos até a data de 
pagamento da indenização;

(II) todos os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a SPE 
e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos monetariamente nos mesmos 
moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da  CONTRAPRESTAÇÃO,  desde  a  data  da 
incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização;

(III) os custos incorridos pela SPE com a celebração, manutenção e com a consequente 
rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos 
moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da  CONTRAPRESTAÇÃO,  desde  a  data  da 
incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização;

(IV)  os  lucros  cessantes  calculados  por  empresa  independente  de  consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item abaixo.

45.3. A empresa independente de consultoria especializada em avaliação de empresas e 
investimentos será paga pela SPE e escolhida pelo MUNICÍPIO, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da notificação por uma PARTE à outra.

45.3.1. No caso de inércia do MUNICÍPIO na escolha da empresa de consultoria no 
prazo indicado acima, caberá à SPE realizar tal escolha

45.4. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data de reversão dos 
bens e respectiva assunção dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO.

45.5.  O  atraso  no  pagamento  da  indenização  prevista  nesta  Cláusula  ensejará,  ao 
MUNICÍPIO, o pagamento  de multa  correspondente a  2  % (dois  por  cento)  do valor  em 
atraso, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor 
– principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, “pro rata die”, desde a data 
do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

45.5.1. Caso o atraso referido no item acima ultrapasse o período de 60 (sessenta) dias, 
a SPE poderá executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Cláusula 
24ª.
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CLÁUSULA 46ª – DA CADUCIDADE  

46.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  do  CONTRATO  acarretará,  a  critério  do 
MUNICÍPIO,  a  declaração  de  caducidade  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA, 
independentemente  da  aplicação  das  sanções  contratuais,  respeitadas  as  disposições  deste 
CONTRATO, especialmente desta Cláusula.

46.2. A caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por ação ou omissão da 
SPE, poderá ser declarada quando ocorrer:

a) a prestação dos SERVIÇOS de forma inadequada ou deficiente, tendo por base o 
CONTRATO e seus Anexos;

b) o descumprimento de cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares 
concernentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

c) a paralisação dos SERVIÇOS ou concorrência para tanto, ressalvadas as hipóteses 
referidas neste CONTRATO;

d) a perda, pela SPE, das condições econômicas, técnicas ou operacionais, para manter 
a adequada prestação dos SERVIÇOS;

e) o não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

f)  o  não  atendimento  à  intimação  do  MUNICÍPIO,  no  sentido  de  regularizar  a 
prestação dos SERVIÇOS;

g)  a  condenação,  em  sentença  transitada  em  julgado,  por  sonegação  de  tributos, 
inclusive contribuições sociais.

46.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será medida 
excepcional  e  deverá  ser  precedida  da  verificação  da  efetiva  inadimplência  da  SPE  em 
processo administrativo, em que seja assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, nos 
termos da Cláusula 39ª acima.

46.4.  É  vedada  a  instauração  de  processo  administrativo  de  inadimplência,  pelo 
MUNICÍPIO, antes de a SPE ser previamente comunicada a respeito das infrações contratuais 
praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoável para corrigir as falhas e transgressões 
apontadas, observadas as condições previstas neste CONTRATO.

46.5. Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimplência, a 
caducidade será declarada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal. 

46.6.  No  caso  de  extinção  do  CONTRATO  por  caducidade,  a  SPE  fará  jus  ao 
recebimento da devida indenização, em que serão considerados os investimentos realizados 
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pela SPE, de acordo com a PROPOSTA COMERCIAL e METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
e segundo plano de investimentos elaborado pela SPE, que ainda não tenham sido depreciados 
ou  amortizados  até  a  data  de  retomada  dos  SERVIÇOS  pelo  MUNICÍPIO,  corrigidos 
monetariamente,  nos  mesmos  moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do pagamento integral da 
indenização.

46.7. Da indenização prevista no item 46.6., será descontado o montante das multas 
contratuais  e  dos  danos  causados  pela  SPE,  no  que  eventualmente  não seja  coberto  pela 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

46.8.  A indenização a que se refere o item 46.6.  será paga em parcelas mensais  e 
consecutivas,  correspondentes  ao  número  de  meses  faltantes  para  a  expiração  do  prazo 
previsto  de vigência do CONTRATO desde o 1º  (primeiro)  mês seguinte  à  assunção dos 
SERVIÇOS, corrigidas monetariamente, nos termos previstos no item 46.6. acima.

46.9.  A critério  exclusivo do MUNICÍPIO, poderá a indenização de que trata  esta 
Cláusula ser paga em uma única vez.

46.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA acarretará, 
ainda, para a SPE:

I - a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo MUNICÍPIO 
para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela SPE; 

II - retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 
prejuízos causados ao MUNICÍPIO.

46.11.  Declarada  a  caducidade,  não  resultará  ao  MUNICÍPIO qualquer  espécie  de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, 
ou com empregados da SPE.

CLÁUSULA 47ª – DA RESCISÃO  

47.1. A SPE poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas 
contratuais pelo MUNICÍPIO, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim. 
Nesta hipótese, os SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou suspensos, até a decisão 
judicial  haver  transitado  em  julgado,  salvo  nos  casos  previstos  no  CONTRATO  e  na 
legislação vigente.

47.2.  Na hipótese  de  rescisão  do  CONTRATO por  inadimplemento  contratual  nos 
termos desta Cláusula, a indenização a ser paga pelo MUNICÍPIO deverá englobar:

(I)  os  investimentos  realizados  pela  SPE,  segundo  os  elementos  constantes  da 
PROPOSTA  COMERCIAL  e  METODOLOGIA DE  EXECUÇÃO  e  segundo  plano  de 
investimentos apresentado pela SPE, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, até 
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a  data  da  retomada  dos  SERVIÇOS  pelo  MUNICÍPIO,  corrigidos  monetariamente  nos 
mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data 
da realização dos investimentos até a data de pagamento da indenização;

(II) os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre a SPE e 
terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos monetariamente nos mesmos 
moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da  CONTRAPRESTAÇÃO,  desde  a  data  da 
incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização;

(III) os custos incorridos pela SPE com a celebração, manutenção e com a consequente 
rescisão antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos 
moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da  CONTRAPRESTAÇÃO,  desde  a  data  da 
incorrência nos custos até a data de pagamento da indenização;

(IV)  os  lucros  cessantes  calculados  por  empresa  independente  de  consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos,  escolhida de acordo com o item 
45.3.

CLÁUSULA 48ª – DA ANULAÇÃO  

48.1.  Em  caso  de  anulação  da  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  por  eventuais 
ilegalidades  verificadas  no  EDITAL,  na  LICITAÇÃO  e/ou  no  CONTRATO,  será  devida 
indenização pelo MUNICÍPIO à SPE, nos termos da Cláusula 46ª. 

CLÁUSULA 49ª – DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA SPE  

49.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA poderá ser extinta caso a SPE tenha a sua 
falência decretada ou no caso de sua extinção.

49.2. No caso previsto nesta Cláusula, a indenização devida pelo MUNICÍPIO será 
calculada tomando como base os investimentos realizados pela SPE, segundo a PROPOSTA 
COMERCIAL e METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, os termos do CONTRATO e o plano de 
investimentos elaborado pela SPE, que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até 
a  data  de  retomada  dos  SERVIÇOS  pelo  MUNICÍPIO,  devidamente  corrigidos 
monetariamente  nos  mesmos  moldes  aplicáveis  ao  reajuste  dos  valores  da 
CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do pagamento integral da 
indenização.

49.3.  A  indenização  a  que  se  refere  o  item  acima  será  paga  à  massa  falida, 
mensalmente,  em parcelas  mensais  e  consecutivas,  correspondentes  ao  número  de  meses 
faltantes  para  a  expiração  do  prazo  previsto  de  vigência  do  CONTRATO,  desde  o  1° 
(primeiro)  mês  seguinte  à  assunção  dos  SERVIÇOS  pelo  MUNICÍPIO,  devidamente 
corrigidas, nos termos do disposto no item 49.2. acima, desde a realização do investimento até 
a quitaçao integral do valor devido à SPE.
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49.3.1.  O atraso  no  pagamento  da  indenização  prevista  no  item 49.2.  ensejará  ao 
MUNICÍPIO multa correspondente a 2 % (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de 
juros  moratórios  de 1 % (um por  cento)  ao mês,  devendo o saldo  devedor – principal  e 
encargos  moratórios  –  ser  corrigido  monetariamente,  “pro  rata  die”,  desde  a  data  do 
vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

49.3.2. Caso o atraso referido no item anterior ultrapasse o período de 60 (sessenta) 
dias,  a  SPE poderá  executar  a  GARANTIA DE PAGAMENTO, nos  termos  previstos  na 
Cláusula 24ª.

49.4.  A critério  exclusivo do MUNICÍPIO, poderá a indenização de que trata  esta 
Cláusula ser paga em uma única vez.

49.5. Na hipótese de dissolução ou liquidação da SPE, não poderá ser procedida a 
partilha do respectivo patrimônio social  sem que o MUNICÍPIO ateste,  mediante auto de 
vistoria, o estado em que se encontram os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
que serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao 
MUNICÍPIO, a título de indenização ou a qualquer outro título.

CLÁUSULA 50ª -  DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO     
ADMINISTRATIVA  

50.1. Na extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, todos os bens a ela afetos, 
recebidos, construídos e/ou adquiridos pela SPE e integrados diretamente à CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA  revertem  ao  MUNICÍPIO,  nas  condições  estabelecidas  neste 
CONTRATO.

50.2. Para os fins previstos no item anterior, obriga-se a SPE a entregar os bens, nele 
referidos,  inteiramente  livres  e  desembaraçados  de  quaisquer  ônus  ou  encargos,  inclusive 
sociais e trabalhistas, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e 
manutenção, devendo ser observado o normal desgaste resultante do seu uso.

50.3. A aquisição de bens considerados reversíveis, nos termos do item 50.1, que não 
constarem  originalmente  na  relação  de  bens  que  integram  a  CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA,  constante  do  Anexo  X do  EDITAL,  dependerá  de  prévia  avaliação, 
acompanhada pela ENTIDADE REGULADORA, e autorização do MUNICÍPIO, atribuindo-
se seu valor para efeito de contabilização pela SPE.

50.4. Na extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o MUNICÍPIO promoverá, 
em até 05 (cinco) dias contados da extinção, vistoria prévia dos bens a ela afetos, para os 
efeitos  previstos  neste  CONTRATO,  e  lavrará  um “Termo  de  Reversão  dos  Bens”,  com 
indicação detalhada do seu estado de conservação.

50.4.1. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO em relação à realização da vistoria 
e/ou à emissão do “Termo de Reversão dos Bens”, ter-se-á como recebidos todos os bens pelo 
MUNICÍPIO no dia seguinte ao término do prazo referido no item acima.

Anexo I - Minuta de Contrato - Concorrência nº 05/2011 - Página 50 de 54



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

50.5.  Caso  os  bens  afetos  à  CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA,  quando  de  sua 
devolução ao MUNICÍPIO, não se encontrem em condições adequadas, observado o disposto 
nesta  Cláusula,  a  SPE  indenizará  o  MUNICÍPIO  no  montante  a  ser  calculado  pelo 
MUNICÍPIO, mediante instauração de processo administrativo, em que será garantido à SPE 
o contraditório e ampla defesa.

50.6. O MUNICÍPIO poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens 
afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA encontram-se deteriorados em seu uso e em sua 
conservação.

50.7.  Caso  o  montante  da  GARANTIA DE  EXECUÇÃO  DO  CONTRATO  seja 
insuficiente  para  atender  o  cumprimento  da  obrigação  prevista  no  item  anterior,  o 
MUNICÍPIO poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida à SPE, por força 
da extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CLÁUSULA 51ª – DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

51.1. Excetuado o disposto no item 51.5 abaixo, as PARTES, expressamente, declaram 
que os direitos decorrentes deste CONTRATO são patrimoniais disponíveis,  e obrigam-se, 
expressamente, a vincular-se ao procedimento arbitral, renunciando, expressamente ao direito 
de  alegar,  perante  qualquer  juízo  ou  instância,  a  impossibilidade  de  participar  em 
procedimento arbitral ou de cumprir sentença arbitral.

51.2.  Em  caso  de  conflito  ou  controvérsia  resultante  dos  direitos  e  obrigações 
contemplados  neste  CONTRATO  ou  de  sua  execução,  mesmo  após  a  adoção  dos 
procedimentos previstos neste CONTRATO, qualquer das entidades interessadas poderá dar 
início ao processo de arbitragem, conforme o procedimento adiante especificado:

a) a entidade interessada notificará a outra, por escrito, de sua decisão de submeter a 
divergência  à  arbitragem,  nomeando,  desde  logo,  no  mesmo  documento,  o  seu  árbitro 
(primeiro árbitro);

b) dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento dessa 
comunicação,  a  entidade  interessada  notificada  nomeará  o  respectivo  árbitro  (segundo 
árbitro), também por escrito;

c)  os  árbitros  nomeados  pelas  entidades  interessadas  deverão  acordar,  no  prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da nomeação do segundo árbitro, acerca da nomeação 
do terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral;

d) caso a entidade interessada notificada deixe de nomear o segundo árbitro, qualquer 
das entidades interessadas poderá solicitar ao Presidente da Câmara Brasil Canadá que nomeie 
o segundo árbitro ou o terceiro, ou ambos, sendo que tal nomeação deverá ser feita em até 
(trinta) dias contados da solicitação da entidade interessada; 
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e) uma vez constituído o Tribunal Arbitral,  este deve dirimir a controvérsia,  sendo 
certo que a decisão arbitral deverá ser proferida no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da 
data da constituição do Tribunal Arbitral;

f) a sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as entidades interessadas;

g) as entidades interessadas suportarão em iguais proporções os honorários e custos do 
Tribunal  Arbitral  e  cada  uma  delas  suportará  exclusivamente  seus  próprios  custos  de 
advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.

51.3.  A submissão  de  qualquer  questão  à  arbitragem  não  exonera  as  entidades 
interessadas  do pontual  e  tempestivo  cumprimento  das  disposições  do CONTRATO, nem 
permite  qualquer  interrupção do desenvolvimento das  atividades  objeto  da CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de 
submissão da questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.

51.4. O procedimento arbitral terá lugar no MUNICÍPIO.

51.5.  As  controvérsias  que  vierem  a  surgir  entre  o  MUNICÍPIO,  a  SPE  e/ou  a 
ENTIDADE REGULADORA durante a execução deste CONTRATO, única e exclusivamente 
no que tange às matérias abaixo indicadas, deverão ser submetidas à apreciação do Poder 
Judiciário, tendo em vista que tais matérias tratam de direitos indisponíveis e que, portanto, 
não são passíveis de solução pela via arbitral:

a)  discussão  sobre  a  possibilidade  de  o  MUNICÍPIO  ou  a  ENTIDADE 
REGULADORA  alterar  unilateralmente  o  CONTRATO  em  razão  da  necessidade  de 
modificação das cláusulas técnicas regulamentares dos SERVIÇOS; 

b) discussão sobre o conteúdo da alteração das cláusulas técnicas regulamentares dos 
SERVIÇOS;

c) discussão sobre a interpretação, alteração, aplicação e cumprimento do PROJETO 
BÁSICO,  da  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO,  do  PROJETO EXECUTIVO e  demais 
normas regulamentares dos SERVIÇOS.

51.5.1. As  entidades  interessadas  estabelecem,  no  entanto,  que  toda  e  qualquer 
controvérsia  referente às  consequências  econômicas  e  financeiras  decorrentes  da alteração 
unilateral  das  cláusulas  técnicas  regulamentares  dos  SERVIÇOS  serão  obrigatoriamente 
submetidas à arbitragem, bem como as consequências de natureza econômica advindas das 
discussões mencionadas na letra “c” deste item.

51.5.2.Serão,  ainda,  submetidos  ao  Poder  Judiciário  medidas  cautelares  ou  de 
urgência, bem como ações que garantam a instituição do procedimento arbitral e a execução 
da sentença arbitral, nos termos do disposto na Lei federal nº 9.307/96. 
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51.6.  A presente  Cláusula  é  autônoma ao  CONTRATO,  de  modo  que  a  eventual 
nulidade de qualquer de suas cláusulas ou de sua totalidade, não implicará de forma alguma a 
nulidade desta Cláusula.

CLÁUSULA 52ª  – DAS COMUNICAÇÕES  

52.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas sob 
protocolo.

52.2. Todas as comunicações entre a SPE e o MUNICÍPIO deverão ser encaminhadas 
com cópia à ENTIDADE REGULADORA e as comunicações entre a SPE e a ENTIDADE 
REGULADORA deverão ser encaminhadas com cópia ao MUNICÍPIO.

52.3. Consideram-se,  para  efeitos  de  remessa  das  comunicações,  na  forma  desta 
Cláusula, os seguintes endereços:

MUNICÍPIO: Rua Antônio Correa Barbosa, nº 2.233, bairro Chacara Nazaret,  CEP 
13400-900.

SPE: _____

ENTIDADE REGULADORA: _____

52.4. Qualquer das entidades indicadas acima poderá modificar o endereço mediante 
simples comunicação por escrito à outra.

52.5. O  MUNICÍPIO  e  a  ENTIDADE  REGULADORA  darão  ciência  de  suas 
decisões mediante notificação à SPE e a terceiros, além de publicar suas decisões e despachos 
na imprensa oficial.

CLÁUSULA 53ª – DA CONTAGEM DOS PRAZOS  

53.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia do vencimento, e se considerarão os dias corridos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.

53.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente 
do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA 54ª – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS  

54.1. A inexigência de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais 
partes  envolvidas,  de  qualquer  das  disposições  ora  pactuadas,  será  considerada  mera 
liberalidade,  não constituindo renúncia  a  esse  direito,  nem impedimento  ao  seu  exercício 
posterior, nem constituirá novação contratual.
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CLÁUSULA 55ª – DA INVALIDADE PARCIAL  

55.1. Se qualquer disposição ou cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou 
inválida por um juízo de jurisdição competente, este CONTRATO deverá continuar em pleno 
vigor e efeito sem a citada disposição.

55.2. No caso de a declaração de que trata o item 55.1 anterior alterar substancialmente 
os benefícios econômicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, o MUNICÍPIO e 
SPE deverão negociar,  de boa fé,  um ajuste  equitativo para tal  disposição,  de forma a se 
manter o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA 56ª – DA ENTIDADE REGULADORA  

56.1. A ENTIDADE REGULADORA assina o presente CONTRATO na qualidade de 
interveniente-anuente,  assumindo  os  direitos  e  obrigações  a  ela  atribuídos  por  este 
instrumento. 

CLÁUSULA 57ª – DO CONSELHO GESTOR DE PPP  

57.1. O Conselho Gestor de PPP exercerá as atribuições previstas na Lei Municipal nº 
6.132/2007, inclusive, analisando e aprovando os instrumentos referidos naquela norma.

CLÁUSULA 58ª – DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO  

58.1.  Até  o  quinto  dia  útil  do  mês  seguinte  ao  de  sua  assinatura,  deverá  ser 
providenciada a publicação do presente CONTRATO, para esta ocorrer no prazo máximo de 
20 (vinte) dias daquela data, em extrato, em jornal de circulação diário no MUNICÍPIO.

CLÁUSULA 59ª – DO FORO  

59.1. Para fins do item 51.5, em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário, 
fica eleito o Foro deste MUNICÍPIO como privilegiado para dirimir dúvidas ou contestações 
fundadas neste CONTRATO, renunciando as PARTES a qualquer outro, por mais especial que 
seja. 

E, por estarem justas e acordes em todas as Cláusulas e condições estabelecidas, foi 
lavrado o presente instrumento em 3 (três) vias que lido e achado conforme foi assinado pelas 
PARTES, pela entidade reguladora e testemunhas a tudo presentes.

Piracicaba      de                        2011.

________________    _________________________
   BARJAS NEGRI SPE

Prefeito Municipal Interveniente-anuente:
Entidade Reguladora

TESTEMUNHAS:

1.____________________________ 2.____________________________
Nome: Nome:
R.G. R.G.   
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ANEXO II – ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO

O objetivo do presente documento é detalhar as obrigações e condições técnicas que a 
SPE deverá cumprir durante a execução do objeto do CONTRATO.

Os  serviços  públicos  de  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos deverão  ser 
executados nas vias e logradouros públicos da área urbana, rural, incluindo os distritos do 
MUNICÍPIO,  sempre  em  conformidade  com  as  especificações  contidas  no  EDITAL,  no 
CONTRATO e em seus respectivos Anexos.  Este Anexo destina-se, ainda, a  estabelecer as 
diretrizes  técnicas  gerais,  bem  como  a  fornecer  valores  e  informações  referenciais, 
complementares às disposições contidas no EDITAL e demais Anexos. 

1.  COLETA  E  TRANSPORTE,  ATÉ  O  DESTINO  FINAL,  DE  RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, PROVENIENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DE TODA 
A ÁREA DA CONCESSÃO, INCLUSIVE DE DIFÍCIL ACESSO, E RESULTANTES 
DE FEIRAS LIVRES, VAREJÕES E TERMINAIS DE ÔNIBUS E DA VARRIÇÃO 
MANUAL E COLETA SELETIVA DE VIAS E LOGRADOUROS

1.1. Coleta Manual

Define-se  como coleta  dos  RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES o recolhimento 
regular utilizando veículos compactadores com frequência diária ou alternada, nos períodos 
diurno  e  noturno,  a  critério  da  ENTIDADE  REGULADORA,  de  resíduos  a  seguir 
especificados, encontrados nas vias, logradouros públicos, terminais de ônibus, feiras livres e 
varejões. 

• Resíduos sólidos domiciliares e materiais de varredura residencial. 

• Restos de limpeza de vias e logradouros públicos, terminais de ônibus e de poda de 
jardins. 

• Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais de prestação 
de serviços, comerciais, desde que com características de resíduos sólidos domiciliares e que 
não ultrapassem 200 litros de volume. 

• Restos  de móveis,  colchões,  utensílios,  mudança e  outros similares,  desde que em 
pedaços de até 50 kg (cinquenta quilogramas). 

Não  estão  compreendidos  na  conceituação  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
DOMICILIARES,  para  efeito  de  remoção  pelas  operadoras,  os  resíduos  sólidos  da 
construção  civil,  areia,  terra,  bota-fora  e  outros  materiais  oriundos  de  escavação  ou 
terraplenagem,  provenientes  de  obras  públicas  ou  particulares;  resíduos  sólidos  
industriais e de serviços de saúde humana ou animal. 
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A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias abertas e em condições de 

circulação de veículos ou que venham a ser abertas durante a vigência do CONTRATO. Nas 
áreas de difícil acesso aos veículos coletores, a LICITANTE deverá, na sua METODOLOGIA 
DE EXECUÇÃO,  justificar  o  sistema  alternativo  que  pretende  adotar  para  a  coleta  dos 
resíduos, com base no seu levantamento de campo. 

A SPE deverá recolher os RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES sejam quais forem 
os  recipientes  utilizados  pelos  USUÁRIOS  FINAIS,  competindo-lhe  tomar  as  medidas 
necessárias e  cabíveis  para regularização do acondicionamento,  na forma das  normas que 
regem a matéria. 

Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para 
não os danificar e evitar o derramamento de lixo e chorume nas vias públicas.

Os resíduos depositados nas vias públicas pelos USUÁRIOS FINAIS e os que tiverem 
caído dos recipientes ou da atividade de coleta deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela 
equipe de coleta.

É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo de um ajudante 
para outro, ou de volta ao passeio. 

O recipiente vazio, quando for o caso, deverá ser recolocado onde estava, em pé. 

Os caminhões coletores compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo 
não transborde na via pública,  sendo vedado o depósito de resíduos no compartimento de 
carga traseira, quando este estiver em trânsito. 

Na hipótese de ser adotado o regime de coleta domiciliar em dias alternados, não poderá 
haver intervalo superior a 72 (setenta e duas) horas entre duas coletas. 

A critério da ENTIDADE REGULADORA, o serviço poderá sofrer intervalo maior que 
72 horas nos feriados civis e religiosos. 

Em  casos  excepcionais,  em  áreas  com características  especiais,  a  coleta  domiciliar 
poderá ser realizada com frequência de 02 (duas) vezes por semana, desde que devidamente 
justificada e mediante aprovação prévia e expressa da ENTIDADE REGULADORA. 

A coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, além de contemplar toda a área 
urbana do MUNICÍPIO, incluindo-se o bairro Monte Alegre, deverá prever coleta nos distritos 
de Ártemis,  Tupi,  Tanquinho,  Santana e Santa Olímpia,  Anhumas,  Ibitiruna e nos bairros 
rurais:  Vila  Nova, Cruz  Caiada,  Água Santa,  Godinhos,  Conceição I e II, Morro Grande, 
Horto Florestal,  Jardim Santa Isabel, Batistada, Campestre, Pau Queimado, Serrote, Monte 
Branco,  Jibóia,  Nova  Suíça,  Volta  Grande,  Floresta,  Água  Bonita,  Pau-D’Alho,  Tanquã, 
Marins e Pau D’Alhinho. 

1.2. Coleta Mecanizada

A  SPE  deverá  fornecer  200  (duzentos)  containeres  para  a  implantação  do  sistema 
coletivo  de  coleta  conteinerizada  dos  RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,  no  prazo 
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máximo de 12 (doze) meses contados da assunção dos serviços. Os containeres deverão ter 
capacidade  volumétrica  de  1000  litros,  a  serem  implantados  em  locais  indicados  na 
METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  da  LICITANTE,  com  o  respectivo  memorial 
justificativo. 

A  coleta  conteinerizada  ou  coleta  mecanizada,  no  sistema  coletivo,  compreende  a 
deposição,  pelos  USUÁRIOS  FINAIS,  em  containeres  de  metal  ou  polietileno  de  alta 
densidade,  distribuídos  em  pontos  fixos  ao  longo  das  vias  públicas,  dos  RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES, devidamente acondicionados, os quais, durante a coleta, serão 
transferidos para a caixa de carga do caminhão coletor compactador, dotado de dispositivo 
especial para basculamento mecânico dos containeres. 

As  cores  dos  containeres  deverão  ser  padronizadas  e  definidas  pela  ENTIDADE 
REGULADORA. 

Os containeres deverão conter na parte frontal,  traseira e nas laterais, identificação e 
texto a serem definidos pela ENTIDADE REGULADORA e confeccionados pela SPE. 

Não  será  permitida  a  inserção  de  qualquer  espécie  de  propaganda  ou  informe 
publicitário, exceto texto institucional da ENTIDADE REGULADORA. 

Caberá à SPE a responsabilidade pela higienização dos containeres. 

A SPE deverá dispor  de veículos  e equipamentos  desenvolvidos  especialmente  para 
lavagem,  higienização  e  manutenção  dos  containeres  de  lixo.  A  frequência  mínima  de 
lavagem e higienização deverá ser de 10 (dez) dias. 

A  SPE  deverá  manter  reserva  técnica  de  containeres  para  a  imediata  reposição  de 
equipamentos danificados ou roubados. 

Será de responsabilidade da SPE a comunicação e orientação aos USUÁRIOS FINAIS 
sobre a correta utilização dos containeres, ensacamento dos resíduos e tipos de resíduos que 
neles podem ser depositados, através da distribuição de impressos. 

A  logística  de  coleta  e  o  dimensionamento  dos  containeres  deverão  prever  o 
acondicionamento dos resíduos com folga e sem riscos de constantes transbordamentos. 

1.3. Coleta em feiras livres e varejões

A coleta dos resíduos provenientes das feiras livres e varejões deverá ser realizada por 
uma  guarnição  específica  para  este  fim,  não  sendo  permitida  a  mistura  com os  resíduos 
provenientes  dos  demais  geradores.  A  destinação  destes  resíduos  será  a  UNIDADE  DE 
TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  prevista  para  a  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE 
RESÍDUOS PALMEIRAS.

O  tipo  de  equipamento  a  ser  utilizado  e  a  metodologia  operacional  para  a  coleta 
diferenciada dos resíduos provenientes das feiras livres e varejões serão da escolha da SPE e 
deverão estar especificados na METODOLOGIA DE EXECUÇÃO. 
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Os equipamentos de coleta deverão ter o ano de fabricação 2010 em diante. 

1.4. Coleta Seletiva

A  coleta  seletiva  de  materiais  recicláveis  deverá  atender  a  toda  área  urbana  do 
MUNICÍPIO através  de  guarnições  específicas  e  com programação,  obrigatoriamente,  em 
horário não coincidente com a coleta de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. 

A SPE deverá elaborar o Plano de Trabalho para a Coleta Seletiva (PTS), em até 90 
(noventa) dias após a assinatura do CONTRATO, do qual deverá constar a programação dos 
serviços (setores, frequência, período, entre outros).

O horário estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas.

A  ENTIDADE  REGULADORA,  ao  seu  critério,  poderá  determinar  alteração  na 
programação constante do PTS apresentado pela SPE. 

1.5. Equipe e equipamentos para a realização dos serviços

A guarnição mínima por equipamento de coleta para a realização dos serviços de coleta 
e transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES será composta de:

a) 01 (um) motorista,

b) 04 (quatro) coletores e

c) 01 (um) caminhão coletor compactador de 15 m3 (quinze metros cúbicos), de 
carga traseira, de ano de fabricação coincidente com o do início do prazo de vigência do 
CONTRATO,  com  sistema  hidráulico  de  basculamento  de  contêiner,  bem  como  de 
ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções.

A guarnição mínima por equipamento de coleta para a realização dos serviços de coleta 
seletiva será composta de:

a) 01 (um) motorista,

b) 03 (três) coletores e

c) 01 (um) caminhão carroceria gaiola de 15 m3 (quinze metros cúbicos), bem 
como de ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções.  

1.6. Destinação final dos resíduos

A  SPE  será  responsável  pela  destinação  final  dos  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
DOMICILIARES coletados, sendo que, até que seja implantado o ATERRO SANITÁRIO 
PALMEIRAS  na  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  PALMEIRAS,  os 
resíduos  deverão  ser  transportados  até  a  Estação  de  Transbordo  do  ATERRO  PAU 
QUEIMADO. 
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Até  a  implantação  do  ATERRO  SANITÁRIO  PALMEIRAS  na  CENTRAL  DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS, a  operação da Estação de Transbordo,  o 
transporte e a destinação final dos resíduos, em aterro devidamente licenciado pela autoridade 
ambiental, será de responsabilidade da SPE, sem ônus para o MUNICÍPIO. 

Os resíduos provenientes  da Coleta  Seletiva serão transportados e entregues para as 
Cooperativas indicadas pela ENTIDADE REGULADORA.

1.7. Critério de Medição

Os  serviços  de  coleta,  transporte  e  destinação  final  de  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
DOMICILIARES, da área urbana e rural,  das áreas de difícil  acesso,  dos provenientes  da 
varrição manual e mecanizada e resultantes de feiras livres, varejões e terminais de ônibus, 
serão medidos  por  tonelada de resíduos coletados,  na forma do CONTRATO e de seus 
Anexos. 

Os  custos  referentes  às  12  (doze)  guarnições  de  Coleta  Seletiva  deverão  estar 
computados  na  composição  dos  Preços  de  Coleta,  Transporte  e  Destinação  Final  de 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. 

2. VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

2.1. Definição dos serviços

Define-se  como  varrição  de  vias  e  logradouros  públicos  a  operação  manual  e 
mecanizada de varredura, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias 
e logradouros públicos. 

2.1.1. Varrição Manual

A SPE deverá manter regularmente os serviços de varrição, raspagem, arrancamento de 
pequenas touceiras, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e 
logradouros públicos, bem como proceder ao esvaziamento, à higienização, à manutenção e à 
reposição,  quando  danificados,  dos  cestos  de  resíduos  existentes  na  via  e  logradouros 
públicos,  além  de  proceder  aos  serviços  de  varrição  dos  resíduos  resultantes  de  eventos 
havidos em vias e logradouros públicos. 

Os serviços de varrição deverão sempre ser executados concomitantemente dos dois 
lados das vias e logradouros públicos, inclusive nos canteiros centrais e não ajardinados.

A  equipe  de  varrição  deverá  estar  equipada  com  lutocares  guarnecidos  com  sacos 
plásticos normatizados, suficientemente resistentes para evitar o derramamento de resíduos, 
enquanto aguarda no passeio o seu recolhimento pelos veículos da coleta, em períodos não 
superiores a 04 (quatro) horas. 

A equipe para a execução dos serviços de varrição manual será constituída por:
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a) 02 (dois) varredores;

b) 01 (um) lutocar; e 

c) utensílios, ferramentas e EPI necessários para a perfeita realização dos trabalho.

Em nenhuma hipótese, a SPE poderá deslocar as equipes de varrição para a realização 
de qualquer outro serviço. 

Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os resultantes 
da execução dos serviços, deverão ser recolhidos logo após a realização dos serviços e levados 
para o ponto de concentração, de forma a não prejudicar o tráfego de veículos e o trânsito dos 
pedestres. Qualquer alteração deverá ser precedida de comunicação com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas.  

Aos domingos e feriados,  a SPE deverá programar a varrição de vias e logradouros 
conforme a relação apresentada a seguir: 

 
VIA/LOGRADOURO A SER 

VARRIDO INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO

Rua Benjamin Constant Rua Prudente de Moraes Rua D. Pedro I
Rua Gov. Pedro de Toledo Rua Prudente de Moraes Rua Ipiranga 
Praça Alfredo Cardoso Rua D. Pedro I Rua D. Pedro II
Trav.  Prof.  Newton  de  Almeida 
Mello

Rua D. Pedro I Rua D. Pedro II

Rua Boa Morte Rua Moraes Barros Rua D. Pedro I
Rua Prudente de Moraes Rua do Rosário Rua Benjamin Constant
Rua São José Rua do Rosário Rua Benjamin Constant
Rua Moraes Barros Rua Alferes José Caetano Av.  Armando  de  Salles 

Oliveira
Rua XV de novembro Rua Alferes José Caetano Av.  Armando  de  Salles 

Oliveira
Rua Rangel Pestana Rua Boa Morte Av.  Armando  de  Salles 

Oliveira
Rua D. Pedro I Rua Boa Morte Av.  Armando  de  Salles 

Oliveira
Rua D. Pedro II Rua Boa Morte Av.  Armando  de  Salles 

Oliveira
Praça José Bonifácio Toda extensão
Rua Santo Antonio Rua 13 de maio Rua Prudente de Moraes
Av. Beira Rio Rua Luiz de Queiroz Av. Alidor Pecorari
Av. Alidor Pecorari Av. Beira Rio Ponte do Morato
Rua do Porto Av. Beira Rio Ponte do Morato
Bolsões  de  estacionamento  da  Av. 
Alidor Pecorari
02 Travessas Rua do Porto Av. Alidor Pecorari 
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2.1.2. Varrição Mecanizada

O  serviço  de  varrição  mecanizada  de  meio  fio  deverá  ser  desenvolvido  de  forma 
integrada com a varrição manual e deverá constar do Plano de Trabalho de Varrição Manual e 
Mecanizada que a SPE elaborará, na forma do item 2.2. deste Anexo. 

A  varredeira  mecânica  é  o  equipamento  que  será  utilizado  para  a  realização  dos 
serviços.

O veículo acima indicado deverá ser de ano de fabricação coincidente com o do início 
do  prazo  de  vigência  do  CONTRATO  e  apresentar  boas  condições  de  conservação  e 
manutenção. 

A SPE deverá garantir a idade máxima de 05 (cinco) anos dos veículos, substituindo-os 
cada vez que ultrapassarem essa idade.  

Para efeito de atendimento às necessidades do MUNICÍPIO, as máquinas de varrição a 
serem utilizadas pela SPE deverão possuir, no mínimo, as seguintes especificações:

a)  Porte  grande  e  do  tipo  autopropelida,  dispensando  acoplamento  ou  tração  por 
equipamentos adicionais;

        b) Possuir reservatório de água, de aspersão para evitar a dispersão de poeira, acima de 
700 (setecentos) litros, suficientes para operação contínua durante 4 (quatro) horas de serviço, 
sem necessidade de paralisação frequente para reabastecimentos;

      c) Possuir  largura de varrição de, no mínimo,  3,00 m (três metros), suficientes para 
limpeza de vias normais com apenas duas passadas de máquina;

     d) Possuir sistema de descarga diretamente sobre os caminhões basculantes convencionais, 
de  forma  a evitar  a  paralisação  do serviço  de  varrição  com o deslocamento  da  máquina 
varredeira até o local de destinação final dos resíduos;

          e) Ser equipado com vassouras laterais, em ambos os lados, da máquina varredeira. 

A equipe prevista para cada varredeira será constituída por:

a) 01 (um) motorista e

b) 01 (um) ajudante para acompanhamento da varredeira. 

Os resíduos acumulados na varredeira serão transportados para o local de destinação 
final, onde serão pesados como RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. 

A  relação  a  seguir  representa  as  ruas  atendidas  pela  varrição  mecanizada  no 
MUNICÍPIO.
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VIA/LOGRADOURO A SER 

VARRIDO INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO

AV. LIMEIRA
ROD. PIRACICABA-
LIMEIRA AV. 1º DE AGOSTO

AV. ARMANDO DEDINI AV. LIMEIRA
PONTE JOSÉ DE 
SOUZA (SHOPPING)

AV. RIO CLARO
ROD. PIRACICABA-RIO 
CLARO AV. 1º DE AGOSTO

AV. 1º DE AGOSTO AV.RUI BARBOSA AV. RIO CLARO
AV. 1º DE AGOSTO ** AV. RIO CLARO INÍCIO DA SP 304

AV. RENATO WAGNER AV. CENTENÁRIO
AV. ARMANDO S. 
OLIVEIRA

AV. CENTENÁRIO PONTE SHOPPING AV. CARLOS BOTELHO
AV. PÁDUA DIAS FINAL SP 304 AV. CARLOS BOTELHO

AV. INDEPENDÊNCIA ROT. AV. PÁDUA DIAS
RUA GOV. PEDRO DE 
TOLEDO

AV. LUCIANO GUIDOTTI AV. INDEPENDÊNCIA AV. SÃO PAULO

AV. 31 DE MARÇO AV. INDEPENDÊNCIA
AV. LUCIANO 
GUIDOTTI

AV. ALBERTO VOLET SACHS AV. LUCIANO GUIDOTTI
AV. CÁSSIO 
PASCHOAL PADOVANI

AV. ALBERTO VOLET SACHS AV. LUCIANO GUIDOTTI SP 304 (LADO 2)

ESTRADA DO BONGUE
AV. DR. PAULO DE 
MORAES ROT. JUPIÁ

AV. ANÍSIO FERRAZ GODINHO ROT. RUA CONCHAS
AV. MADRE MARIA 
TEODORA

AV. DR. PAULO DE MORAES
ROT. AV. ALIDOR 
PECORARI

AV. LAURO ALVES C. 
ALMEIDA

AV. ARMANDO DE SALLES 
OLIVEIRA (AV. JOSÉ 
MICHELETTI) AV. INDEPENDÊNCIA AV. BEIRA RIO
AV. CÁSSIO PASCHOAL 
PADOVANI

AV. ALBERTO VOLLET 
SACHS

ROT. FINAL DA 
AVENIDA

PONTE JOSÉ DE SOUZA 
(SHOPPING) * TODA EXTENSÃO  
PONTE IRMÃOS REBOUÇAS 
(MIRANTE) * TODA EXTENSÃO  
PONTE DO MORATO (ROMEU 
PINASSI) * TODA EXTENSÃO  
AV. PRESIDENTE KENNEDY ROT. PONTE DO MORATO RUA D. JOÃO BOSCO

AV. RIO DAS PEDRAS
ROT. ALBERTO VOLLET 
SACHS RUA URUGUAI

AV. ANTONIA PIZZINATO 
STURION

AV. CÁSSIO PASCHOAL 
PADOVANI AV. DOIS CÓRREGOS

AV. PIRACICAMIRIM RUA DA SAUDADE
ROT.DA ALBERTO 
VOLLET SACHS
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AV. CARLOS MARTINS 
SODERO AV. INDEPENDÊNCIA

ROT.DA ALBERTO 
VOLLET SACHS

AV. SÃO PAULO RUA CHAVANTES
ROT. DA LUCIANO 
GUIDOTI

AV. SÃO PAULO **
ROT. AV. LUCIANO 
GUIDOTTI

ROT. DA AV. 
LARANJAL PAULISTA

AV. PRESIDENTE VARGAS AV. MADRE M. TEODORO AV. 9 DE JULHO

AV. 9 DE JULHO RUA SANTOS
AV. ABEL FRANCISCO 
PEREIRA

AV. BRASÍLIA * AV. JULES RIMET R. ANTONIO PINEZZI
AV. ABEL PEREIRA * ESTRADA DO BONGUE AV. 9 DE JULHO

AV. DOS PATRIOTAS * AV. 9 DE JULHO
AV. MADRE MARIA 
TEODORA

AV. JUSCELINO KUBISTCHEK *
AV. BARÃO DE SERRA 
NEGRA AV. RUI BARBOSA

TOTAL   
OBS:
* LOCAIS SEM CANTEIRO CENTRAL - DEVERÃO SER VARRIDAS AS 2 (DUAS) 
GUIAS.                                                                 
** CONSIDERAR SOMENTE VARRIÇÃO MECANIZADA DO CANTEIRO CENTRAL. 
(SEM VARRIÇÃO MANUAL)

2.1.3. Varrição, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres, Varejões e Terminais de 
Ônibus

As atividades a serem desenvolvidas pelas equipes de lavagem de feiras livres e varejões 
compreendem: jateamento d’água com pressão suficiente para a limpeza de todos os resíduos 
restantes e impregnados no pavimento, após a coleta ou varrição, sendo que no período da 
manhã as equipes ficarão à disposição da ENTIDADE REGULADORA para a execução de 
serviços diversos como: lavagem de logradouros públicos e abastecimento de reservatório de 
água de estabelecimentos públicos e outros. 

Após o término das feiras livres, deverão ser efetuadas a lavagem e a desinfecção das 
ruas dos eventos, com produtos higienizadores aplicados manualmente nas áreas onde foram 
comercializados pescados, aves e outros tipos de carnes. 

A água para a lavagem utilizada no serviço de limpeza deverá ser, preferencialmente,  
proveniente de “reuso” e fornecida através da Prefeitura do MUNICÍPIO. 

A equipe para o serviço de lavagem de locais onde forem realizadas as feiras livres e de 
logradouros  públicos  será constituída  de 01 (um) motorista,  02 (dois)  ajudantes,  03 (três) 
varredores  e  01  (um)  caminhão  tanque  irrigador,  dotado  de  moto  bomba  e  utensílios  e 
ferramentas necessárias para a perfeita realização dos trabalhos. 

Incluem-se neste serviço a varrição e lavagem dos Terminais de Ônibus, que deverão ser 
realizadas  às  sextas  ou  sábados,  no  período  noturno,  entre  as  0:00  e  3:00  horas,  com 
frequência mensal. 
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Os veículos deverão possuir identificação dos serviços, bem como ressaltar que estão a 
serviço da ENTIDADE REGULADORA. As identificações deverão ser colocadas em locais 
visíveis, e a critério da ENTIDADE REGULADORA, nas laterais e na traseira do tanque, 
assim como nas portas da cabine. 

A área equivalente para medição da quantidade de serviço realizado será de 0,60 m2 por 
metro de eixo de via.

As  relações  a  seguir  apresentam  os  atuais  locais  que  deverão  ser  atendidos  pelos 
serviços de varrição: 

RELAÇÃO DOS VAREJÕES MUNICIPAIS

VAREJÃO ENDEREÇO DIA HORÁRIO
Jupiá R: Curumbatás, esquina com Av. Mandís Terça 07:00 às 11:00 h

Água Branca Av. Edne Rontani Basetti esq. com Rua I Terça 16:00 às 20:00 h
Vila Sônia Em frente ao Terminal Rodoviário V.Sônia Quarta 06:00 às 11:00 h

Central VespertinoR: Santa Cruz, 1260 ( Ao lado do "TCI") Quarta 16:00 às 20:00 h

Vila Rezende Av. João Teodoro, 1291 (Esq. com Osvaldo 
Cruz) Quinta 05:00 às 11:00 h

Paulicéia R: Dona Idalina, (esq. com Vergílio Furlan) Quinta 15:00 às 20:00 h

Parque 1º de Maio R: Leogildo Salvagni (Esq. c/ R: Domingos 
José Rodrigues) Quinta 16:00 às 20:00 h

Balbo R: Osasco (próximo a igreja) Quinta 16:00 às 19:00 h

Nova Piracicaba Av. Paulista ( Entre a R: Pelourinhos c/ 
Emigrantes) Sexta 05:00 às 12:00 h

Parque dos 
Eucaliptos

Av. Tales de Andrade (Esq. c/ R: Maria 
Guilhermina Lopes Gagundes) Sexta 16:00 às 20:00 h

Jardim Alvorada Av. Rio das Pedras, 2411 Sexta 16:00 às 20:00 h

Piracicamirim R: São Tomaz de Aquino, 1065 (Ao lado do 
"TPI") Sábado 05:00 às 11:00 h

Central R: Santa Cruz, 1260 (Ao lado do "TCI" Sábado 05:00 às 11:00 h
Paulista Estação da Paulista Sábado 16:00 às 20:00 h

Raposo Tavares Av. Raposo Tavares, 935 ( entre as R: 
Iguatemi e Bogotá) Domingo 05:00 às 11:00 h

Parque dos Sábias R: Pedro Celestino Furlan (Esq. c/ João Batista 
de Toledo Domingo 05:00 às 11:00 h

Mário Dedini Av. Luiz R. Benatti, ( em frente ao SESI) Domingo 05:00 às 11:00 h
Cecap/Eldorado Av: Gustavo Adolph Franco Bueno Domingo 06:00 às 11:00 h

Vila Rezende II Av. João Teodoro, 1291 (Esq. com Osvaldo 
Cruz) Domingo 06:00 às 11:30 h
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FEIRAS LIVRES

FEIRA-LIVRE ENDEREÇO DIA HORÁRIO
São Dimas R: Capitão Emidio, entre as ruas Barão do 

Piracicamirim e Dr. Alvim.
Segunda 05:00 às 

12:00 h
Santa Cruz R: Santa Cruz (Largo Santa Cruz) Terça 05:00 às 

12:00 h
Santa Mônica R: Fernando F. Costa, entre as ruas Almirante 

Barroso e Carlos de Campos
Terça 05:00 às 

12:00 h
Vila Monteiro R: Eça de Queiroz Terça 05:00 às 

12:00 h
Vergueiro R: Do Vergueiro Quarta 05:00 às 

12:00 h
V. Independência R: Fernando Febeliano da Costa, entre as R: do 

Trabalho e Dr. Osório de Souza
Quinta 05:00 às 

12:00 h
Vila Boyes R: Padre Lopes, entre as ruas Dona Eugênia e Dr. 

Paulo Pinto
Quinta 05:00 às 

12:00 h
Riachuelo R: Riachuelo, entre as ruas Silva Jardim e 

Visconde do Rio Branco
Sexta 05:00 às 

12:00 h
Alemães R: Silva Jardim, entre as ruas Christiano Cleopath 

e Marechal Deodoro
Sábado 05:00 às 

12:00 h
Vila Cristina Em frente ao Centro Comunitário da Vila Cristina Sábado 05:00 às 

12:00 h
Matão R: João Ramalho, entre as ruas Amador Bueno e 

Joaquim M.Dutra
Domingo 05:00 às 

12:00 h

FEIRAS ORGÂNICAS

Feira orgânica Parque Rua do Porto (1º bolsão do estacionamento) Sábado 07:00 às
12:00 h

Feira orgânica Rua São João (Pátio de Estacionamento da Escola 
Mello Morais)

Sábado 07:00 às
12:00 h

MERCADO MUNICIPAL

Mercado Municipal 
Praça Dr. 
Alfredo 
Cardoso

Segunda à sexta 06:00 às 17:30 h
Sábado 06:00 às 13:00 h

Domingo / 
feriados 06:00 às 12:00 h
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RELAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS

LOCAL ENDEREÇO DIA HORÁRIO
TERMINAL CENTRAL
TCI

Praça Pádua Dutra com Av. Armando 
de Salles Oliveira

Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

TERMINAL DA 
PAULICEIA- TPA

Avenida São Paulo Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

TERMINAL DA VILA 
SONIA-TVS

Avenida Euclides de Figueredo Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

TERMINAL DO 
PIRACICAMIRIM

Avenida Alberto Vollet Sacks Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

TERMINAL DO CECAP-
TCA

Avenida Gustavo A. Franco Bueno Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

TERMINAL DO SÃO 
JORGE-TCJ

Avenida Anízio Ferraz Godinhos Sexta-feira 
ou Sábado

0h00 às 
03h00

A frequência dos serviços executados nos Terminais deverá ser mensal.

2.2.  Plano  de  Trabalho  para  a  Varrição  Manual,  Mecanizada,  Feiras  Livres  e 
Varejões (PTV)

A SPE deverá elaborar o Plano de Trabalho para a Varrição Manual, Mecanizada e de 
Feiras Livres e Varejões (PTV), em até 90 (noventa) dias após a assinatura do CONTRATO, 
do qual deverá constar: 

a) a programação dos serviços (frequência, período, número de varrições, entre outros);

b) a relação de vias e logradouros públicos que serão atendidos pela varrição de vias e 
logradouros públicos e as respectivas programações de trabalho, observando que, no mínimo, 
10% das extensões mensais de varrição deverão ser de forma mecanizada;

c) a indicação dos equipamentos auxiliares para a varrição;

d) a localização das papeleiras;

e) O horário estabelecido deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas.

A ENTIDADE REGULADORA, ao seu critério, poderá determinar alteração no número 
de varrições realizadas nas vias e logradouros públicos constantes do PTV apresentado pela 
SPE. 

2.3. Equipes e equipamentos

A SPE deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessários, em número 
suficiente  e  a  critério  da  ENTIDADE REGULADORA, para  o  perfeito  desempenho  dos 
trabalhos, atendendo aos mais modernos e adequados processos de limpeza. 
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A SPE deverá fornecer 1.000 (um mil) papeleiras de 50 (cinquenta) litros e implantá-las 

nos locais indicados no PTV, com o respectivo memorial justificativo, no prazo máximo de 
12 (doze) meses contados a partir da assinatura do CONTRATO. 

A  SPE  poderá  propor,  durante  a  vigência  do  CONTRATO,  outros  tipos  de 
equipamentos auxiliares na varrição, mediante alteração no Plano de Trabalho para a Varrição 
Manual, Mecanizada e de Feiras Livres e Varejões (PTV), submetendo-o à aprovação prévia 
da ENTIDADE REGULADORA. 

2.4. Critério de medição 

Os serviços  de  varrição  manual  e  mecanizada  de vias  e  logradouros  públicos  serão 
medidos por kilômetro de eixo de via varrida, na forma do CONTRATO e de seus Anexos.  

O serviço de varrição de feiras livres, varejões e limpeza de terminais de ônibus serão 
medidos por kilômetro de eixo de via equivalente, sendo adotado o coeficiente ponderador 
de 0,60 m2 por metro de eixo de via, aplicado sobre a área efetiva do trecho onde se localizam 
os eventos. Nos trechos que ocorrerem os eventos de feiras livres não deverá ser programada a 
varrição  manual  de  vias,  quando  programada  para  o  mesmo  período,  e  descontada  esta 
extensão da extensão equivalente.

3.  EXECUÇÃO  DAS  OBRAS  DE  RECUPERAÇÃO  E  ENCERRAMENTO 
DO ATERRO PAU QUEIMADO E SEU MONITORAMENTO

Caberá a SPE elaborar seu Plano de Recuperação e Encerramento do ATERRO PAU 
QUEIMADO, detalhar os projetos executivos correspondentes e assegurar a sua aprovação 
junto aos órgãos ambientais competentes e agentes fiscalizadores indicados pela ENTIDADE 
REGULADORA.

O plano de recuperação ambiental  do aterro existente  terá como objetivos  atenuar e 
reduzir  os  impactos  da  degradação  ambiental,  controlar  a  geração  de  novos  impactos 
potenciais e garantir condições adequadas de fechamento final da unidade com a reintegração 
ambiental do empreendimento, de acordo com as exigências dos órgãos ambientais.

A  recuperação  ambiental  deverá  necessariamente  estar  associada  à  minimização  de 
impactos  constituídos.  Assim,  para  a  definição  do  plano  de  recuperação,  a  SPE  deverá 
considerar,  inicialmente,  os  principais  aspectos  ambientais  condicionantes  dos  impactos 
existentes, a seguir relacionados, não necessariamente por ordem de potencial, intensidade ou 
amplitude:

a) Risco de instabilidade dos taludes;

b) Exposição de resíduos;

c) Empoçamentos e erosões superficiais;

d) Migração de chorume na fundação;

13



Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

Divisão de Compras

e) Encaminhamento de chorume pela superfície do aterro para os corpos d’água;

f) Presença de animais e vetores;

g) Emanação de gases para a atmosfera.

Para cada um desses aspectos ambientais condicionantes, a SPE deverá indicar soluções 
técnicas  para a atenuação e  controle  dos  impactos  decorrentes,  visando permitir  controlar 
eventuais impactos decorrentes da continuidade de operação através de ações rotineiras.

3.1. Recondicionamento Geométrico

Destaca-se  no  plano  de  recuperação  ambiental  o  recondicionamento  geométrico  do 
aterro, que pressupõe a regularização dos níveis junto ao topo e a reconformação dos taludes e 
bermas. 

Essas ações terão como objetivo:

a) o  controle  de  eventos  de  empoçamento  de  águas  pluviais  em  períodos  de 
chuva,  de  infiltrações,  eventuais  erosões  e  saturação,  principalmente  junto  às  camadas 
superiores, em continuidade ao implementado na etapa de intervenção imediata;

b) a otimização das condições de estabilidade dos taludes, com a imposição de 
bermas e taludes intermediários, conforme previsto neste instrumento, que permitirão ainda a 
efetiva possibilidade de instalação dos elementos de drenagem de águas pluviais, de drenagem 
de chorume e de drenagem de gases pela superfície já consolidada;

c) a execução de camada de solo de interface e selagem junto ao topo existente, 
com espessura mínima  de 100 (cem)  cm,  de  modo  a otimizar  as  condições  de tráfego e 
manobra sobre as células existentes e minimizar processos de infiltração de águas pluviais e 
de efluentes de células sobrejacentes, além de promover o rápido encaminhamento dos fluxos 
superficiais de águas pluviais para as canaletas de drenagem previstas;

d) a minimização de processos erosivos e a exposição de resíduos;

e) a minimização da migração de efluentes  dos  resíduos dispostos  nas  células 
novas para o maciço antigo, diminuindo os impactos na fundação do aterro existente, pela 
redução da carga poluidora;

f) o estabelecimento de acessos operacionais às frentes de manutenção, inclusive 
pelas bermas, obedecendo ao greide e a configuração estabelecida em projeto, com caimentos 
transversais para as canaletas de drenagem;

g) a proteção superficial dos taludes e platôs com grama;
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h) a  minimização da  emanação de odores  e  gases  fugidios  pelas  superfícies  à 

atmosfera;

i) a minimização de proliferação de vetores como moscas,  ratos e baratas e o 
acesso de aves como urubus.

3.2. Drenagem de Águas Pluviais

Os sistemas  de  drenagem de  águas  pluviais  previstos  para  a  recuperação ambiental 
compreenderão:

a) a instalação de canaletas, visando garantir a integridade da área de disposição,

b) descidas hidráulicas de encaminhamento, e

c) elementos  de  drenagem,  que  garantam a  captação e  o  encaminhamento  das 
contribuições que possam trazer danos à estabilidade do maciço.

Essas  drenagens  corresponderão  a  canaletas  em  grama,  canaletas  pré-moldadas  em 
concreto,  descidas hidráulicas  em alvenaria armada com blocos de concreto e em colchão 
reno, nos taludes do aterro sanitário. 

Para a definição da drenagem superficial de um aterro sanitário, a SPE deverá levar em 
consideração a grandeza das deformações do maciço, chegando a recalques e deslocamentos 
métricos anuais e a tendência de como eles se desenvolvem.

As deformações de um aterro sanitário ocorrem por efeito do sucessivo carregamento, 
na medida em que o maciço é alteado, e devido a recalques secundários, função da mudança 
estrutural ao longo do processo de decomposição biológica e, portanto, função do tempo de 
vida útil de cada camada.

Simplificadamente,  a SPE deverá considerar que os maiores recalques ocorrerão nas 
linhas de maior espessura de aterro devido aos maiores carregamentos e a maior idade das 
camadas inferiores. Assim sendo, a compatibilização do sistema aos recalques deverá se dar 
através  da  adoção  de  materiais  e  elementos  flexíveis  e  de  consideração  de  tendência  de 
ocorrência dos recalques.

A SPE deverá levar,  também,  em consideração as  alturas  totais  de  escoamento  das 
descidas hidráulicas, de maneira a garantir o controle sistemático da energia de escoamento, 
minimizando o risco potencial de erosões. 

Estes sistemas de drenagem de águas pluviais, após a devida dissipação de energia a 
cada berma e  o devido e  absoluto  isolamento  do  sistema de drenagem de  chorume,  irão 
descarregar diretamente sobre o talvegue existente. Deverá ser assegurado, todavia, que cada 
região  de  descarga  tenha  as  devidas  proteções  com  enrocamento  para  evitar  erosões 
localizadas.
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3.3. Monitoramento

Esta atividade compreende os serviços de análises físico-químicas do lençol freático e 
das águas superficiais, que deverão ser coletadas e encaminhadas para os laboratórios que irão 
analisar  as  amostras.  A coleta  das  amostras  deverá  ser  efetivada  conforme as  normas  da 
CETESB.

As  análises  deverão  considerar  os  seguintes  parâmetros:  DBO;  DQO;  oxigênio 
dissolvido; nitrogênio amoniacal; sólidos em suspensão total; sólidos em suspensão voláteis; 
cloretos e pH. 

Tais serviços deverão ser consubstanciados através dos respectivos laudos de ensaio, 
que deverão ser encaminhados à ENTIDADE REGULADORA. 

O item inclui todos os serviços e atividades necessários para a elaboração das análises, 
compreendendo os  serviços  de campo de preparação dos  poços,  de  coleta,  amostragem e 
encaminhamento ao laboratório,  análises laboratoriais  e emissão do relatório periódico das 
análises. 

Os  serviços  de  análises  físico-químicas  do  chorume  deverão  contemplar  todas  as 
atividades  envolvidas  da  amostragem  ao  encaminhamento  dos  laudos  e  relatórios  finais, 
efetivadas sobre amostras coletadas em pontos definidos no aterro sanitário. 

As análises a serem realizadas na amostra de chorume são: DBO Total; DBO Solúvel; 
DQO total;  DQO Solúvel;  Sólido  total;  Sólido  Fixo;  Sólido  não filtrável;  Sólido  Volátil; 
Sólido Sedimentável; Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio Kjeldalh; Nitrogênio Total; Nitratos; 
Níquel; Cobre; Compostos Halogenados; Colimetria Total/Fecal; Fosfato total; Fosfato Orto; 
Sulfatos; Cloretos; pH; Temperatura; Fenóis; Arsênio; Cianeto; Cádmio; Chumbo; Mercúrio e 
Zinco. 

O relatório de monitoramento do lençol freático deverá ser elaborado consubstanciando 
os  resultados  das  análises  de  qualidade  das  amostras  de  água  coletadas  nos  poços  de 
monitoramento e nos corpos d’água superficiais. 

Deverão  ser  efetivadas  a  análise  da  concentração  pontual  e  a  distribuição  da 
concentração ao longo de toda a gleba do aterro sanitário, formalizadas a partir de mapas de 
curvas de concentração de cada substância componente e a sua variação ao longo do tempo. 

O relatório deverá apresentar um diagnóstico da situação do lençol freático, a partir da 
caracterização  proporcionada  das  análises  efetivadas,  e  apresentar  conclusões  sobre  essa 
situação.  

O Anexo IIA apresenta os projetos conceituais para a recuperação e encerramento do 
ATERRO PAU QUEIMADO. 
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4. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS

Na  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  PALMEIRAS,  a  SPE  será 
obrigada  a  instalar  uma  UNIDADE DE TRATAMENTO  DE RESÍDUOS de  capacidade 
mínima  para  180  t/dia,  de  forma  a  permitir  o  prolongamento  da  vida  útil  do  ATERRO 
SANITÁRIO PALMEIRAS, por pelo menos 25 anos.

A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS deverá ser composta 
por tecnologias que proporcionem: 

a) o  máximo  de  aproveitamento  dos  resíduos,  reduzindo  progressivamente  a 
dependência de aterro sanitário;

b) a  valorização  do  resíduo,  possibilitando  o  aproveitamento  dos  seus 
componentes;

c) o  aproveitamento  dos  materiais  presentes  nos  RESÍDUOS  SÓLIDOS 
DOMICILIARES  em  processos  tais  como  reciclagem,  produção  de  composto,  utilização 
como insumo energético e outros;

d) a  agregação  de  valor  econômico  aos  produtos  resultantes  dos  processos  de 
aproveitamento, de forma a reduzir os custos do tratamento e disposição final de resíduos;

e) a mitigação da geração de passivos ambientais.

Caberá às LICITANTES a definição das tecnologias de tratamento e destinação final de 
resíduos  a  serem  indicadas  na  sua  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO,  respeitadas  as 
especificações contidas no EDITAL e seus Anexos.

As  principais  atividades  que  deverão  ser  providenciadas  pela  SPE  relativas  à 
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PALMEIRAS estão descritas a seguir:

4.1. Implantação e Operação do ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS

A  SPE  deverá  executar  a  implantação,  operação  e  manutenção  do  ATERRO 
SANITÁRIO PALMEIRAS em conformidade com o Projeto Básico, o Plano de Implantação 
constante da  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO da LICITANTE VENCEDORA e com o 
EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) elaborado sob 
responsabilidade da SPE. 

A implantação  do ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS será  orientada  conforme  o 
Memorial Descritivo apresentado no Anexo IIA do EDITAL e deverá estar concluída e em 
operação dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura 
do CONTRATO. 

Durante a fase de implantação do ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS, a SPE será 
responsável pela destinação final em aterro privado, devidamente licenciado, sem qualquer 
acréscimo de ônus para o MUNICÍPIO.
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Durante a execução do CONTRATO, serão admitidos alterações ou aprimoramentos das 
condições  constantes  deste  Plano,  mediante  autorização  expressa  da  ENTIDADE 
REGULADORA e órgãos ambientais.

A SPE se obriga a, antes da transferência dos bens para o MUNICÍPIO, ao final do 
CONTRATO, apresentar um laudo técnico, elaborado por empresa certificada, a respeito do 
passivo  ambiental  da  CENTRAL  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  PALMEIRAS, 
responsabilizando-se por eventuais medidas corretivas. 

4.2. Implantação da UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Caberá à SPE a implantação e operação de uma UNIDADE DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS, com capacidade mínima para 180 t/dia, que propicie a redução de volume dos 
resíduos provenientes da coleta domiciliar. O processo de tratamento a ser proposto deverá, 
comprovadamente, ter operado ou estar em operação em plantas de capacidade semelhantes, 
conforme Anexo IV do EDITAL. 

As tecnologias propostas deverão levar em conta o aproveitamento da matéria orgânica 
na produção de composto orgânico, mediante processo anaeróbio, de forma a possibilitar a 
geração de gás metano, para eventual utilização como matriz energética. 

Independentemente da tecnologia proposta, a LICITANTE deverá prever em seu projeto 
o  recebimento  da  totalidade  dos  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DOMICILIARES  gerados  no 
MUNICÍPIO, durante a vigência do CONTRATO. 

Após a implantação completa da UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, no 
4° (quarto) ano contado a partir da assunção dos SERVIÇOS, e daí, sucessivamente, a cada 
período  de  05  (cinco)  anos,  será  feita  a  avaliação  sobre  a  necessidade  de  atualização 
tecnológica  do  sistema,  por  parte  da  SPE e  submetida  à  avaliação  da  ENTIDADE 
REGULADORA. 

A eventual adoção de novas tecnologias no tratamento e destinação final de RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES será feita  após  a  implantação completa  do sistema,  mediante 
prévia análise e aprovação de estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica, por parte 
da ENTIDADE REGULADORA.

Quando aprovado o uso da tecnologia proposta, serão definidas as condições em que se 
dará a sua implantação, considerando especialmente os aspectos ambientais e os relacionados 
ao investimento necessário e à geração de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS.

A ENTIDADE REGULADORA poderá determinar à SPE a realização de estudos de 
viabilidade  técnica  e  econômica  para  o  incremento  tecnológico  do  sistema,  visando  à 
manutenção da qualidade dos SERVIÇOS e a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO.

O  MUNICÍPIO  poderá  promover  investimentos  visando  à  melhoria  do  sistema  e 
incremento tecnológico, mediante a obtenção de recursos extraordinários, podendo influir na 
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modicidade  da  CONTRAPRESTAÇÃO.  Se  algum incremento  tecnológico  do  sistema  ou 
algum  investimento  de  obrigação  da  SPE vier  a  ser  promovido  pelo  MUNICÍPIO,  em 
decorrência da obtenção, por esse último, de recursos extraordinários, deverá haver revisão do 
equilíbrio  econômico-financeiro  do  CONTRATO,  com  reflexos  na  modicidade  da 
CONTRAPRESTAÇÃO.

4.3. Implantação das Instalações Operacionais e Administrativas

Caberá à SPE a implantação das seguintes estruturas operacionais e administrativas:

a) Administração;
b) Núcleo de Meio Ambiente;
c) Oficina e Almoxarifado
d) Sala de Controle da Balança; e 
e) Portaria para controle de entrada e saída de veículos e visitantes.

5.  SISTEMA  DE  INFORMAÇÕES  E  INDICADORES  OPERACIONAIS  DA 
FROTA

Nos veículos deverão ser instalados os seguintes equipamentos embarcados, de forma a 
integrá-los ao Sistema de Informações e Indicadores Operacionais que deverá ser implantado 
pela SPE: módulo eletrônico, para recepção de sinais GPS e comunicação através de modem 
GSM/GPRS,  antenas  GPS  e  GSM/GPRS,  alarme  para  emergência,  microprocessador 
integrador de dados com memória flash, entrada e saída de áudio, entradas e saídas digitais 
para os periféricos;  leitor de código de barras, fixo e protegido;  sensor para detecção de 
início e término do serviço;  sensor de quilometragem e velocidade,  a partir  do tacógrafo; 
sistema TAG (etiquetas eletrônicas), para identificação de veículos em cujas balanças deverão 
ser instaladas  antenas receptoras de sinais  para identificação, e que permita ainda leituras 
independentes em cada plataforma e integrem a identificação do veículo na entrada e na saída 
e seus pesos bruto e líquido; e  etiqueta adesiva com código de barras para identificação do 
veículo, como plano de contingência. 

Os  acessórios  embarcados  deverão  ser  novos,  sem  uso  e  compatíveis  ao  perfeito 
funcionamento do sistema existente. 

A manutenção do Sistema de Informações e Indicadores Operacionais correrá por conta 
da SPE, envolvendo o monitoramento 24 horas de todos os veículos, suporte remoto, garantia 
de  atualização  dos  equipamentos,  licenciamento  do  software para  acesso  ilimitado  via 
Internet e posicionamento do veículo atualizado a cada 2 minutos. 

Da mesma forma, correrá por conta da SPE o fornecimento de canal de comunicação 
dedicado, banda larga ou outra tecnologia que forneça velocidade e conexão estável mínima 
de 1MB, visando integrar as balanças do ATERRO SANITÁRIO PALMEIRAS ao sistema de 
pesagem, para captação automática das informações de pesagens.
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Deverá ser instalado e mantido pela SPE, a partir da assunção dos SERVIÇOS, durante 

todo o período da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, acessos à Internet, por banda larga de 
no mínimo 2Mb, em cada um dos endereços listados abaixo.

• SEDEMA;

• ENTIDADE REGULADORA. 

A SPE deverá garantir que a operação dos veículos seja monitorada em regime contínuo 
e a ocorrência de qualquer situação de exceção deverá ser informada ao MUNICÍPIO e à 
ENTIDADE REGULADORA.

A  SPE  deverá  prover  03  (três)  pontos  de  consulta  fixa  (microcomputadores)  nas 
unidades operacionais usuárias e responsáveis pelo controle de apresentação dos veículos do 
presente  CONTRATO,  a  saber:  SEDEMA,  MUNICÍPIO e  ENTIDADE REGULADORA, 
com acesso irrestrito, em banda larga. Cada ponto de consulta fixa deverá ter os seguintes 
equipamentos e configurações:

• Microcomputador c/ velocidade de processamento mínima de 2,66GHZ, 1066 MHz 
FSB, cache L2 de 2MB integrado ao computador, processador com tecnologia que utilize dois 
núcleos de processamento, no mínimo 2GB de memória DDR2 PC5400, do tipo DIMM com 
tempo de acesso máximo de 8ns, disco rígido de 160GB, monitor LCD 17” padrão SVGA, 
interface de rede ethernet  10/100/1000 mbps,  modem 56kbps,  DVD-RW, mouse,  teclado, 
drive 3 ½”, pen drive 4GB e, no mínimo, quatro interfaces USB. Deverão ser instalados o 
Windows  XP Professional  X64  Edition  e  o  Office  Professional,  em última  versão  e  em 
português.

• Impressoras  laser  resolução  mínima  de  impressão  em  preto  em  modo  rascunho: 
(300X300) dpi e em modo normal: (1200x1200) dpi, 27ppm, interface de entrada/saída USB e 
de rede.

A SPE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da assunção dos SERVIÇOS, 
para  implantação  do  Sistema  de  Informações  Gerenciais,  sendo  o  aceite  por  parte  da 
Secretaria de Meio Ambiente associado à conclusão dos seguintes eventos: 

• Aprovação do Plano de Trabalho Operacional;

• Estruturação e Treinamento da Equipe de Gerenciamento no SIG;

• Implantação da Central de Atendimento ao Usuário. 

Nesta Central de Atendimento ao Usuário, a SPE deverá manter, a seus cargo, um site 
na  Internet onde  serão  disponibilizadas  informações  sobre  a  gestão  de  resíduos  do 
MUNICÍPIO, dentre as quais, as seguintes: 

• Programação de coleta dos resíduos sólidos;

• Programação da varrição;
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• Quantidade de resíduos coletados;

• Quantidade de resíduos reintegrados ao meio ambiente;

• Programação da Educação Ambiental.

6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.1. A limpeza urbana não depende só de equipamentos e técnicos, sendo necessária a 
participação  da  população,  pois:  “cidade  limpa  é  cidade  que  o  cidadão  não  suja”.  Esta 
assertiva continua sendo a que menos custo terá para os cidadãos. E é sob esta ótica que a  
ENTIDADE REGULADORA norteará seus trabalhos. 

6.2. Objetivos:

O Programa de Educação ambiental, a ser elaborado pela ENTIDADE REGULADORA, 
deve ser contínuo e ter como objetivos:

 promover  a  participação  da  comunidade  piracicabana  nas  questões  referentes  à 
minimização  de  resíduos,  na  seguinte  ordem  de  prioridade:  redução  de  consumo  e 
desperdício, reutilização e coleta seletiva de materiais;

 desenvolver,  junto  à  comunidade,  estratégias  para  envolver  a  comunidade  no 
gerenciamento adequado dos resíduos;

 difundir informações sobre as destinações adequadas para cada tipo de material.

6.3.  O  Plano de  Educação  Ambiental,  a  ser  elaborado  pela  ENTIDADE 
REGULADORA, deverá:

 estabelecer o diálogo com o setor de Educação Ambiental da Secretaria de Defesa de 
Meio Ambiente de Piracicaba para o desenvolvimento de ações consonantes e convergentes;

 desenvolver ações continuadas e permanentes de educação ambiental no MUNICÍPIO;

 utilizar estratégias diferenciadas de acordo com o público e faixa etária;

 promover intervenções educativas de forma participativa, buscando o envolvimento da 
comunidade local;

 criar  canais  de  comunicação  com  a  comunidade  piracicabana  por  meio  de  sites 
eletrônicos, jornais, mídias televisivas, entre outros; 
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 ter como premissa que a educação ambiental relacionada aos resíduos sólidos deverá 

seguir  o  princípio  dos  3Rs  na  seguinte  escala  de  prioridade:  redução  de  consumo  e 
desperdício, reutilização e coleta seletiva de materiais para  a reciclagem;

 estabelecer que a prática dos 3Rs seja uma prática adotada no cotidiano da empresa 
contratada e na sua equipe de educação ambiental. 

6.4.  A SPE participará  da  Educação Ambiental  mediante  o  aporte  de  1,0% da  sua 
CONTRAPRESTAÇÃO recebida no mês anterior.

7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PPP ADMINISTRATIVA

A SPE participará  da  Regulação  e  Fiscalização  da  PPP  Administrativa  mediante  o 
aporte de 3,0% da sua CONTRAPRESTAÇÃO recebida no mês anterior.

A  ENTIDADE  REGULADORA  atuará  verificando  o  atendimento,  pela  SPE,  das 
legislações  ambientais  e  avaliando,  mensalmente,  o  desempenho  da  SPE,  através  das 
seguintes avaliações: 

a) Atendimento das metas exigidas  no Plano de Saneamento Básico referente à 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no MUNICÍPIO

Nesse  quesito,  será  avaliado  o  cumprimento  dos  prazos,  de  acordo  com  o 
CRONOGRAMA e demais Anexos deste EDITAL. 

b) Avaliação da Eficiência Operacional:

Nesse quesito, serão avaliados os seguintes indicadores:

b.1. Tonelagem coletada/capacidade: relação total entre o coletado pelo veículo e sua 
capacidade  para  determinado  número  de  viagens  (A  SPE  deverá  atender  às  condições 
estabelecidas quanto ao limite de carga homologada para o conjunto coletor).

b.2. Quilometragem média entre quebras: medida para um ou mais veículos, que está 
relacionada com a eficiência da manutenção preventiva (A SPE deverá atender ao coeficiente 
de uma manutenção corretiva a cada 15.000 km).

b.3. Veículos disponíveis/frota: está relacionada com a eficiência geral da manutenção 
(A SPE deverá sempre manter em condições de operação a frota efetiva definida conforme o 
Plano de Trabalho apresentado).

c) Avaliação da Qualidade dos SERVIÇOS:

Nesse quesito, serão avaliados os seguintes indicadores:

c.1. População atendida/população total: mínimo de 95% (noventa e cinco por cento), 
com  crescimento  gradativo  deste  índice,  buscando  atingir   100%  da  população;c.2. 
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Regularidade: a regularidade será medida pelo número de reclamações pertinentes atendidas 
pela Central de Atendimento ao Usuário. Será admitida como máxima a quantidade de 0,1% 
(zero vírgula um por cento) da população de Piracicaba de reclamações mensais pertinentes. A 
Central  de  Atendimento  ao  Usuário  deverá  ser  implantada  pela  SPE  e  operada  pelo 
MUNICÍPIO. Estes indicadores apropriados darão suporte para a Avaliação do Desempenho 
da SPE, cujo objetivo é estabelecer mensalmente a Nota de Avaliação da SPE, considerando, 
especialmente,  o  atendimento  das  metas  exigidas  neste  Anexo  II,  e  os  parâmetros  aqui 
estabelecidos.

Pelo atendimento total de todos os indicadores, será atribuída a Nota de Desempenho = 
10, sendo descontado 01 (hum) ponto para cada indicador não atendido no mês. 

Será admitida 01 (uma) única Nota de Avaliação inferior a 07 (sete), a cada período de 
06 (seis) meses de vigência do CONTRATO, contado o primeiro período a partir da assunção 
dos SERVIÇOS.

A partir da segunda nota de avaliação inferior a 07 (sete), no período de 06 (seis) meses, 
a  cada nota dessa,  será  reduzido da CONTRAPRESTAÇÃO do mês  subsequente o valor 
equivalente a 50 toneladas da coleta dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.

Mensalmente, a ENTIDADE REGULADORA fará as avaliações acima referidas, em 
relação ao mês anterior ao de prestação dos SERVIÇOS. Após a avaliação, que se dará até o 
dia 15 (quinze) do mês corrente, o respectivo resultado será enviado ao MUNICÍPIO e à SPE, 
para,  se  for  o  caso,  os  devidos  ajustes  na CONTRAPRESTAÇÃO a ser  cobrada no mês 
seguinte ao da avaliação.

8. DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO

A SPE deverá renovar todos os veículos e equipamentos empregados na CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA a  cada  05  (cinco)  anos  de  operação,  garantindo-se,  assim,  a  idade 
máxima da frota de 05 (cinco) anos. Todos os veículos e equipamentos deverão constar de 
sistema de sinalização intermitente.

9. PLANOS DE TRABALHO

No prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do CONTRATO, a SPE deverá 
apresentar, na forma do CONTRATO e deste Anexo, o seu Plano de Trabalho Operacional, do 
qual deverá constar:

a) Plano de Trabalho de Coleta,  Transporte e Destinação Final de RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES (PTR); 

b) Plano de Trabalho para a Coleta Seletiva (PTS);

c) Plano de Trabalho para a Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos 
(PTV);
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d) Plano de Trabalho para a Implantação da Coleta Mecanizada;

e) Plano  de  Recuperação  Ambiental,  Encerramento  e  Monitoramento  do 
ATERRO PAU QUEIMADO;

f) Plano  de  Implantação,  Operação  e  Manutenção  do  ATERRO SANITÁRIO 
PALMEIRAS;

g) Plano  de  Implantação,  Operação  e  Manutenção  da  UNIDADE  DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS.

Os  Planos  de  Trabalho  acima  referidos  deverão  contemplar  os  requisitos  mínimos 
estabelecidos neste Anexo e no CONTRATO, devendo ser compatíveis com a Metodologia 
Operacional  apresentada  pela  LICITANTE VENCEDORA  em sua  METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO.
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CONCORRÊNCIA DO TIPO MELHOR TÉCNICA COMBINADA COM O  MENOR VALOR 
DA CONTRAPRESTAÇÃO A SER PAGA PELA PREFEITURA MUNIC IPAL DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, PARA A CONCESSÃO DE PARCERIA PÚB LICO-PRIVADA 
– PPP OBJETIVANDO A OUTORGA DO SISTEMA INTEGRADO DE  MANEJO E 
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
 
 
  
 
PROCESSO Nº 80.097/2011  
 
 
 
 
 
 
VISITA TÉCNICA: 
 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À ABERTURA DO CERTAM E 
 
 
 
 
 
PRESTAÇÃO DA GARANTIA PARA LICITAR: 
 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À ABERTURA DO CERTAM E 
 
 
 
 
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
DIA 29/12/2011 – ÀS 10:00 HORAS 
 
 

 
FORNECIMENTO em CD (Compact Disc) gravável. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.010/2011 
 

Tornamos público a quem possa interessar que, por determinação do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e de conformidade com o 
processo de contratação autuado sob o nº 80.097/201 1, encontra-se deflagrado 
procedimento licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 10.010/2011, 
PARA A CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, cujo critério de julgamento será a MELHOR TÉCNICA 
COMBINADA COM O MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO A SE R PAGA PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO , nos termos do art. 12, 
inciso II, alínea “b” da Lei federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 
 
Em conformidade com todos os estudos técnicos e econômicos realizados e autuados no 
processo administrativo PA n.º SB20721/10, bem como todos os projetos e planos 
elaborados, esta licitação para a concessão de Parceria Público Privada é autorizada pela 
Lei Municipal n.º 6.024, de 31 de março de 2010 e subordina-se, além desta, às 
disposições da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal n.º 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, com as alterações que lhe sobrevieram; da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, às normas estabelecidas no presente edital, 
e as demais especificações anexas. 
 
Os envelopes de documentos e propostas deverão ser entregues na Av. Kennedy, n.º 
1.100 – Bairro Anchieta, nesta cidade, impreterivelmente até às 10:00 horas do dia 29 
de dezembro de 2011, devendo ser levado em consideração a ampla publicidade deste 
instrumento convocatório, por período superior ao mínimo legal exigido. 
 
 
1.0. - DO OBJETO 
 
1.1. - Constitui objeto deste Edital a concessão de Parceria Público Privada – PPP 
PARA A OUTORGA DO SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO E GES TÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CA MPO, 
compreendendo a execução dos serviços de limpeza urbana; implementação de 
programa de minimização e de gestão de resíduos urbanos e de construção civil; 
implantação e operação do Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e 
Unidade de Recuperação de Energia (SPAR-URE-SBC), e remediação da área do antigo 
lixão do Alvarenga, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo 
I. 
 
 
2.0. - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. - São impedidas de participar do certame: 
 

a) Empresas que estiverem impedidas, temporariamente, de contratar e participar 
em licitação promovida pelo órgão licitante; 
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b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por Ato de Poder Público e que 
estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública ou qualquer 
de seus órgãos descentralizados; 
c) Empresas em processo de concordata, falência, dissolução ou liquidação, ou em 
recuperação judicial ou extrajudicial; 
d) Nos demais casos especificados na legislação de regência. 

 
2.2. - Fica permitida a participação de consórcios na concorrência, limitada a até três 
empresas, permitindo-se o ingresso de empresas estrangeiras que atendam aos 
requisitos do art. 28, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93, observadas as regras próprias 
contidas no item 4.2 deste edital. 
 
2.2.1. - No caso de consórcios compostos por empresas nacionais e estrangeiras que 
atendam ao art. 28, inciso V da Lei Federal 8.666/93, a liderança caberá obrigatoriamente 
a uma empresa brasileira, nos termos do art. 33, §1º da mesma Lei. 
 
2.3. - Não será admitida a participação de pessoas físicas. 
 
2.4. - Os documentos necessários para participação nesta licitação deverão estar contidos 
em 03 (três) envelopes fechados, mencionando exteriormente o nome do licitante, o 
número desta licitação e o seu objeto, os quais serão designados como Envelope “A” - 
Documentos de Habilitação; Envelope “B” - Proposta Técnica e Envelope “C” - Proposta 
Comercial. 
 
2.5. - A Razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes ou de 
quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma constante do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), vedada a utilização de nome "fantasia" ou nome incompleto. 
 
2.6. - Os documentos e propostas deverão ser apresentados em uma única via, sendo 
que as propostas deverão ser impressas por meios mecânicos ou eletrônicos, sem 
rasuras. 
 
2.7. - Caso seja apresentada cópia de documentação, a mesma deverá estar legível e 
devidamente autenticada.  
 
2.7.1. - A documentação, original ou cópia autenticada, deverá estar no prazo de validade 
nela assinalada, observado o item 4.3. 
 
2.8. - Não será admitida a subcontratação parcial ou total dos serviços ou a cessão sem a 
prévia anuência da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. 
 
2.9. - À Comissão de Julgamento de Licitação – COJUL fica reservado o direito de efetuar 
diligências em qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos 
documentos e informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação exigida neste edital. 
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3.0. - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
3.1. - O recebimento dos envelopes será efetuado pela Mesa Receptora da Seção de 
Licitações e Contratação de Obras e Serviços - SA.213, na Av. Kennedy, nº 1.100 - Bairro 
Anchieta, nesta cidade, impreterivelmente até a hora e data mencionadas no preâmbulo 
deste edital, na presença de quaisquer interessados, lavrando-se a correspondente ata 
circunstanciada. 
 
3.2. - A abertura do Envelope “A” – Documentos de Habilitação e a verificação e rubrica 
dos documentos de habilitação das licitantes será realizada à hora e dia mencionados no 
preâmbulo deste edital. 
 
3.3. - Aberto o envelope “A” - Documentos de Habilitação, e feita a análise dos 
documentos apresentados, anunciando-se a habilitação ou inabilitação das licitantes, será 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, salvo se, 
presentes os representantes de todos os participantes, houver desistência expressa em 
recorrer, caso em que será aberto o envelope “B” – Proposta Técnica. 
 
3.4. - Caso seja interposto recurso, não haja renúncia expressa de todos os 
representantes das licitantes na fase de habilitação ou não tenha sido possível analisar a 
documentação na mesma data do recebimento dos envelopes, o resultado do julgamento 
da fase de habilitação será comunicado aos participantes mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado, sendo a abertura do Envelope "B" – Proposta Técnica e do Envelope 
“C” – Proposta Comercial das licitantes habilitadas, realizada em data previamente 
divulgada aos participantes. 
 
3.5. - Às licitantes inabilitadas serão restituídos os Envelopes "B" – Proposta Técnica e 
“C” - Proposta Comercial, que ficarão disponíveis durante o período de 10 (dez) dias, 
contados da publicação relativa à fase de habilitação do certame. Findo este prazo os 
envelopes que não forem retirados serão destruídos. 
 
3.6. - Ultrapassada a fase de habilitação não será permitida a desistência da participação 
e conseqüente retirada de proposta técnica e/ou comercial, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Julgamento de Licitações - 
COJUL. 
 
3.7. - Aberto o Envelope "B" - Proposta Técnica das licitantes habilitadas, as propostas 
serão rubricadas e analisadas pela Comissão de Julgamento de Licitações - COJUL, 
devidamente assessorada pelo corpo técnico da municipalidade, conforme o caso e, 
posteriormente, pelos participantes. 
 
3.8. - A análise das Propostas Técnicas será realizada em conformidade com o item 7 
deste edital.  
 
3.9. - Após o julgamento das Propostas Técnicas contidas nos Envelopes “B”, 
anunciando-se a classificação ou desclassificação das licitantes, será concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, salvo se, presentes os representantes 
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de todos os participantes, houver desistência expressa em recorrer, caso em que será 
aberto o envelope “C” - Proposta Comercial. 
 
3.10. - Caso seja apresentado recurso ou não haja renúncia expressa de todos os 
representantes das licitantes na fase das propostas técnicas, o resultado do julgamento 
será comunicado aos participantes mediante publicação no Diário Oficial do Estado, 
sendo a abertura do Envelope "C" - Proposta Comercial das licitantes classificadas, 
realizada em data previamente divulgada aos participantes. 
 
3.10.1. – De todos os atos praticados pela COJUL serão lavradas atas circunstanciadas. 
 
3.11. - Às licitantes desclassificadas na fase de proposta técnica será restituído o 
Envelope “C” - Proposta Comercial, que ficará disponível durante o período de 10 (dez) 
dias, contados da publicação relativa à fase de classificação técnica do certame. Findo 
este prazo os envelopes que não forem retirados serão destruídos. 
 
3.12. - Após a análise do(s) recurso(s) administrativo(s) eventualmente interposto(s) na 
fase de proposta técnica ou decorrido “in albis” o prazo recursal, serão abertos em sessão 
pública os Envelopes “C” - Proposta Comercial das licitantes habilitadas e classificadas na 
fase técnica, cujo conteúdo será rubricado e analisado pela Comissão de Julgamento de 
Licitações - COJUL, e, posteriormente, pelos participantes, procedendo-se o julgamento 
nos termos dos itens 8 e 9 do edital. 
 
3.13. - Os resultados da classificação das licitantes, a homologação e a adjudicação à 
empresa vencedora serão divulgados mediante publicação no Diário Oficial do Estado e 
afixados no Quadro de Editais. 
 
3.14. - A habilitação ou inabilitação, bem como o julgamento das propostas, implicarão na 
concessão dos prazos previstos em lei para apresentação de recursos e impugnações.  
 
3.15. - Durante o prazo para apresentação de recurso e/ou impugnação estará 
franqueada “vista” ao processo de contratação descrito no preâmbulo, junto ao Serviço de 
Licitações e Operações – SA.213.1, no mesmo endereço mencionado no item 3.1. 
 
3.16. - Para que o interessado proceda a “vista” ao processo, deverá apresentar 
documento de identificação, comprovando-se a condição de representante legal da 
empresa ou apresentando documento deste que o autorize expressamente, sendo que 
nesse ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e 
assinado pelo interessado e pelo funcionário que o recepcionou. 
 
3.17. - A divulgação das decisões referentes à habilitação ou inabilitação e ao julgamento 
de propostas técnicas e comerciais, será feita mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado, salvo se presentes todos os representantes das licitantes nas respectivas 
sessões. 
 
3.18. - A apresentação de recursos em qualquer fase da licitação deverá ser feita no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação no Diário Oficial do Estado ou da 
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lavratura da ata, se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi 
tomada a decisão. 
 
3.19. - O recurso eventualmente interposto deverá ser encaminhado ao Sr. Presidente da 
Comissão de Julgamento de Licitações - COJUL, no endereço mencionado no item 3.1, 
deste edital, aos cuidados do Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1. 
 
3.20. - Interposto o recurso, será comunicado aos demais participantes, que terão o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para impugná-lo. 
 
 
4.0. - ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1. - Este envelope deverá conter:- 
 
 
4.1.1. - Quanto a HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
I) Registro Comercial , no caso de empresa individual; 
 
II) Ato Constitutivo , Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, o Ato 
Constitutivo deverá estar acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
III) Inscrição do Ato Constitutivo , no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova da Diretoria em exercício; 
 
IV) Decreto de Autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento do País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente; 
 
V) Termo de Compromisso  público ou particular de constituição do consórcio para a 
criação de futura SPE – Sociedade de Propósito Específico, subscrito pelos consorciados, 
conforme previsão e conteúdo discriminado no item 4.2. 
 
 
4.1.2. - Quanto a REGULARIDADE FISCAL:                          
 
I) Cartão de Inscrição  no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
II) Certidão  de Regularidade Fiscal, negativa ou positiva com efeito de negativa, de 
Tributos Municipais mobiliários, expedida no local do domicílio ou sede do interessado; 
 
III) Certidão  de Regularidade Fiscal, negativa ou positiva com efeito de negativa, de 
Tributos Estaduais expedida no local do domicílio ou sede da licitante; 
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IV) Certidão Conjunta de Regularidade Fiscal, negativa ou positiva com efeito de 
negativa, de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, relativa aos tributos 
administrados pela Receita Federal do Brasil; 
 
V) Certidão de Regularidade Fiscal,  negativa ou positiva com efeito de negativa, de 
contribuições previdenciárias, antiga (CND), que comprove a regularidade para com o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
VI) Prova de Regularidade  para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). 
VII) Prova de inscrição  no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação. 
 
 
4.1.3. - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA : 
 
I) Certidão  negativa  de falência, concordata ou recuperação judicial/extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, comprovando a inexistência de 
pedido nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem à abertura do certame. As licitantes 
sediadas em outras comarcas do Estado de São Paulo e em outros Estados da 
Federação, com o fito de colaborar com os trabalhos da COJUL, deverão apresentar, 
juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo Foro de sua 
sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de 
falência e recuperação judicial; 
 
II) Balanço  Patrimonial  e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, mediante a comprovação dos seguintes índices contábeis: 
 
Liquidez Geral superior ou igual a 1,0 
Liquidez Corrente superior ou igual a 1,0 
Quociente de Endividamento inferior ou igual a 0,50  
 
sendo: 
 
Liquidez Geral = (ativo circulante + realizável a l ongo prazo) ÷ (passivo circulante + 
exigível a longo prazo) 
Liquidez Corrente = ativo circulante ÷ passivo circ ulante 
Quociente de Endividamento = (passivo circulante + exigível a longo prazo) ÷ ativo 
total  
 
III) Prova de que o Capital Social da empresa não é inferior à quantia de R$ 
68.723.700,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e vinte e três mil e setecentos reais), 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para os investimentos do 
contrato. 
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III.1) A prova de Capital Social dos Consórcios será o valor exigido no item anterior, 
acrescido de 30% (trinta por cento), conforme previsão contida no art. 33, inciso III da Lei 
Federal nº 8.666/93, totalizando R$ 89.340.810,00 (oitenta e nove milhões, trezentos e 
quarenta mil, oitocentos e dez reais), sendo permitido o somatório individual de cada 
empresa membro do consórcio, na proporção de sua respectiva participação. 
 
IV) Garantia de Proposta no valor de R$ 6.872.370,00 (seis milhões, oitocentos e setenta 
e dois mil, trezentos e setenta reais), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado 
para os investimentos, que poderá ser prestada até o último dia útil antecedente à data de 
abertura da licitação, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1º da Lei Federal 
8.666/93. 
 
IV.1) A garantia será efetuada mediante o encaminhamento da SA.213.1 – Serviço de 
Licitações e Operações, sito na Av. Kennedy, nº 1.100 – “Prédio Gilberto Pasin” - Bairro 
Anchieta, que providenciará a respectiva minuta para Recebimento de Garantia ou Guia 
de Arrecadação Municipal - GAM, devendo ser observado o horário bancário no caso de 
depósito em moeda corrente.  
 

IV.2) No caso de depósito em fiança bancária, as mesmas ficarão sujeitas à prévia 
aprovação pela Secretaria de Finanças. 
 
IV.3) O comprovante fornecido deverá ser juntado no Envelope “A” - Documentos de 
Habilitação. 
 
 
4.1.4. - Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
I) Certidão atualizada de registro da(s) empresa(s) e de seus responsáveis técnicos no 
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia sendo que em caso 
de consórcio esta condição deverá ser cumprida por todas as empresas sujeitas ao 
registro no CREA ou Conselho de Classe e obrigatoriamente pela empresa líder; 
 
I.1) As empresas registradas no CREA de Estados diversos de São Paulo, deverá 
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que se compromete a obter o visto no 
CREA/SP se sagrarem-se vencedoras, nos termos da Resolução do CONFEA nº 413 de 
27 de junho de 1997.  
 
II) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional mediante apresentação de 
atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da 
empresa licitante, devidamente registrado no CREA de sua sede, comprovando a 
execução dos seguintes serviços:  
 

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, de feiras livres e de varrição: 
130.000 ton/ano; 
b) Varrição de vias e logradouros públicos: 90.000 km/ano; 
c) Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos: 5652 km/ano; 
d) Capinação manual, roçada e corte de mato de vias e logradouros públicos: 84 
equipes/ano; 
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e) Lavagem de vias e logradouros públicos: 36 equipes/ano; 
f) Limpeza de áreas de difícil acesso: 24 equipes/ano; 
g) Realização de coleta seletiva: 60 equipes/ano 
h) Programa de informação e educação ambiental: 12 equipes/ano; 
i) Coleta e transporte de resíduos de construção civil: 60.000 ton/ano; 
j) Recuperação de área degradada por resíduos sólidos: 1 área; 
k) Operação e manutenção de unidade de triagem e compostagem: 130.000, t/ano; 
l) Construção e operação de sistema de geração de energia, aplicado a sistema de 
limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos, baseado em Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL): 1 sistema. 
 

III) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega 
da proposta, profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
com acervo no CREA, comprovando a execução dos seguintes serviços: 
 

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, de feiras livres e de varrição; 
b) Varrição de vias e logradouros públicos; 
c) Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 
d) Capinação manual, roçada e corte de mato de vias e logradouros públicos; 
e) Lavagem de vias e logradouros públicos; 
f) Limpeza de áreas de difícil acesso; 
g) Realização de coleta seletiva; 
h) Programa de informação e educação ambiental;  
i) Coleta e transporte de resíduos de construção civil; 
j) Recuperação de área degradada por resíduos sólidos;  
k) Operação e manutenção de unidade de triagem e compostagem; 
l) Construção e operação de sistema de geração de energia, aplicado a sistema de 
limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos, baseado em Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). 
 

IV) Declaração do responsável técnico indicado nos termos do item III, de que conhece e 
concorda com sua indicação neste certame; 
 
V) Para fins de atendimento ao disposto nos subitens II e III acima, a licitante poderá 
apresentar atestados referentes a um ou mais contratos, desde que a quantidade para 
cada serviço seja atendida integralmente no mesmo atestado ou em atestados diversos, 
mas de serviços executados concomitantemente.  
 
VI) Documento que comprove o vínculo do(s) profissional(is) mencionado(s) e indicados 
como responsáveis da licitante, por meio de: 
 
a) Contrato de trabalho ou de carteira de trabalho devidamente anotada, no caso do 
técnico de nível superior ser empregado da licitante; ou 
 
b) Ato Constitutivo da licitante e sua última alteração em vigor, se o responsável técnico 
for sócio ou responsável legal da licitante, com nome em tal documento; ou 
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c) Contrato de prestação de serviços profissionais, celebrado entre a empresa e o 
responsável técnico, quando se tratar de profissional autônomo, no qual seja pactuada a 
responsabilidade técnica deste profissional em nome e representação da pessoa jurídica 
licitante. 
 
VII) Declaração da licitante de disponibilidade de todos os veículos e equipamentos que 
serão utilizados na prestação dos serviços, relacionados em sua proposta técnica. 
 
VIII) Atestado de Visita técnica, fornecido pela Secretaria de Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, certificando que a licitante realizou a 
vistoria nos locais da prestação dos serviços, através de Engenheiro indicado pela 
empresa, e que tomou conhecimento de todas as condições locais e informações 
necessárias à correta participação no certame. 
 
VIII.1) A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria de Serviços Urbanos, 
pessoalmente no endereço sito à Avenida Caminho do Mar n° 2795, Rudge Ramos, ou 
através do telefone (11) 4366-3501, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, para que seja realizada até o último dia útil precedente à data designada 
para o recebimento dos envelopes.  
 
 
4.1.5. – Deverá ainda constar deste envelope: 
 
4.1.5.1. - Declaração  expressa da empresa: 
 
I) Que todas as informações documentais e técnicas oferecidas são verdadeiras; 
 
II) Que recebeu todas as informações necessárias para participar do certame e concorda 
com os termos do Edital; 
 
III) Que não está impedida de licitar com o Poder Público por ter sido apenada com 
declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública; 
 
IV) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal. 
 
V) Que não há fato impeditivo à sua participação neste certame, se comprometendo a 
informar sobre qualquer fato superveniente que eventualmente ocorra durante a execução 
do contrato, no caso de sagrar-se vencedora; 
 
VI) Que os serviços e os materiais obedecerão as normas e especificações da ABNT, 
pertinentes a matéria ou, na inexistência dessas, a normatização internacional da 
referência; 
 
VII) Que sagrando-se vencedora, a licitante constituirá uma SPE – Sociedade de 
Propósito Específico e apresentará toda a documentação necessária. 
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VIII) Que possui pleno conhecimento da situação atual da execução dos serviços e de 
suas características. 
 
 
4.2. - Da participação de Empresas reunidas em consórcio  
 
4.2.1 - Será permitida a participação de consórcios, os quais deverão apresentar, além 
dos documentos elencados no item 4.1, os seguintes:  
 
I) Termo de compromisso público ou particular de constituição do consórcio para a criação 
de futura SPE – Sociedade de Propósito Específico, subscrito pelos consorciados, do qual 
conste obrigatoriamente em cláusula própria: 
 
a) Composição do consórcio e proporção em percentual de participação de cada 
consorciado na SPE; 
 
b) Objetivo da SPE, que necessária e exclusivamente estará atrelada aos objetivos deste 
Edital; 
 
c) Indicação da empresa líder na SPE, que obrigatoriamente deverá ser uma empresa 
brasileira, em conformidade com o art. 33, §1º da Lei federal 8.666/93. 
 
d) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada um 
deles responderá, individual e solidariamente, pelas obrigações que vierem a ser 
contratadas com a SPE; 
 
e) Descrição dos serviços que competirão a cada um dos membros do Consórcio, de 
forma a individualizar a participação dos mesmos;  
 
f) Compromisso de que a SPE não terá sua composição ou constituição alterada ou, sob 
qualquer forma modificada, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo, até o recebimento definitivo dos serviços que vierem a ser contratados; 
 
g) Designação da pessoa física representante da SPE; 
 
h) Compromisso de que se sagrar-se vencedor da licitação e antes da assinatura do 
contrato, o Consórcio constituirá uma SPE - Sociedade de Propósito Específico, 
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, nos termos do art. 9º da Lei Federal 
11.079/04. 
 
4.2.2. - Cada membro do consórcio deverá satisfazer individualmente as condições de 
habilitação jurídica e regularidade fiscal. 
 
4.2.3. - A comprovação da qualificação econômico-financeira exigida nos itens I e II da 
cláusula 4.1.3 deste edital deve ser atendida individualmente por todas as empresas 
consorciadas, sendo admitido o somatório do Capital Social dos componentes do 
consórcio para atendimento do item III.1 da cláusula 4.1.3, na proporção de sua 
respectiva participação no consórcio.  
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4.2.3.1. - A garantia para licitar poderá ser efetivada por uma ou mais empresas 
integrantes do consórcio, desde que o somatório das garantias atenda ao valor 
estabelecido no item 4.1.3, IV deste edital. 
 
4.2.4. - Para fins de comprovação de aptidão técnica, será aceito o somatório dos 
atestados de capacidade técnica operacional e profissional das licitantes reunidas em 
consórcio, desde que a quantidade para cada serviço seja atendida integralmente no 
mesmo atestado ou em atestados diversos, mas de serviços executados 
concomitantemente.  
 
4.2.4.1. - Todas as demais exigências de habilitação deverão ser cumpridas 
individualmente por todos os membros consorciados. 
 
4.2.5. - Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou 
de outras empresas que não sejam as empresas que compõem o Consórcio. 
 
4.2.6. - É vedada a participação de empresa consorciada na mesma licitação, seja por 
meio de mais de um consórcio ou isoladamente. 
 
 
4.3. - Validade dos documentos  
 
4.3.1. - Os documentos indicados na cláusula 4.1. deste edital, somente serão aceitos, se 
dentro do prazo de validade neles assinalados. 
 
4.3.2. - Na hipótese de não constar o respectivo prazo de validade nos documentos 
exigidos na cláusula 4.1. deste edital somente serão aceitos, se emitidos no prazo de 90 
(noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes de documentos e 
propostas no preâmbulo deste edital.  
 
4.4. - As licitantes que apresentarem cópia autenticada do CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL, expedido após a edição da INSTRUÇÃO – SA.2 – Nº 01, DE 15 DE 
SETEMBRO DE 2010, desde que todos os documentos estejam dentro do respectivo 
prazo de  validade, eliminará a necessidade da apresentação dos documentos 
relacionados nas cláusulas 4.1.1. (com exceção da documentação relat iva à eleição 
dos administradores, no caso de sociedades por açõe s, e dos documentos 
comprobatórios da posse da diretoria em exercício, no caso de sociedades civis), 
subitens I à IV do item 4.1.2., e item I da cláusul a 4.1.3. 
 
4.5. - Poderão ser apresentadas cópias dos documentos exigidos, desde que legíveis, 
devidamente autenticadas, e dentro do prazo de validade neles assinalados, observado o 
item 4.3.2. 
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5.0. - ENVELOPE "B" - PROPOSTA TÉCNICA  
 
5.1. - A proposta técnica apresentada pelas licitantes deverá conter os requisitos descritos 
neste item, levando-se em consideração as especificações contidas no Anexo I e tendo 
como referência o Anexo III. 
 
5.2. - A descrição dos serviços, contida no Anexo I - Termo de Referência, visa auxiliar as 
licitantes no desenvolvimento de suas propostas técnicas, descrevendo os serviços 
mínimos a serem executados em todo território municipal.  
 
5.2.1. - Os quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência foram estimados 
levando em consideração a situação e parâmetros atuais do Município de São Bernardo 
do Campo, sendo obrigada a Concessionária a executar integralmente os serviços, 
mesmo no caso de modificação das condições locais e crescimento do Município. 
 
5.2.2. - As licitantes poderão incluir outros serviços não descritos neste documento, se 
julgar que os mesmos auxiliarão na manutenção da limpeza e do asseio do município, ou 
facilitarão a prestação dos serviços, desde não sejam infringidas as leis ou que já sejam 
objetos de outros contratos existentes no Município de São Bernardo do Campo. 
 
5.3. - Após o término da licitação, a proposta técnica da licitante vencedora será 
apresentada à Municipalidade na forma de Planos de Trabalho que comporão o Projeto 
Executivo, juntamente com a demonstração de conhecimento da situação atual da 
execução dos serviços e de suas características, que deverão ser apresentados e 
aprovados pela Municipalidade, e após a aprovação, vincularão a execução contratual e 
serão objeto de fiscalização.  
 
5.4. - A proposta técnica deverá apresentar as seguintes abordagens: 
 
5.4.1 - PARA COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORT E DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES E DE VARRIÇÃO: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para o sistema de coleta 
(manual e mecanizada) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de varrição, 
contendo minimamente as seguintes especificações: 
 
a) planta em escala 1:7.500, indicando através de cores e respectivas legendas, os 
setores de coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), os dias da 
semana, e representação gráfica dos itinerários de cada circuito, com início e fim e suas 
respectivas coordenadas geográficas. 
 
b) planta em escala 1:40.000, indicando através de cores e respectivas legendas, os 
trajetos garagem-setor, setor-destino final, destino final-setor e destino final-garagem de 
cada um dos setores de coleta por viagem e representação gráfica dos itinerários, com 
início e fim e suas respectivas coordenadas geográficas. 
 
c) memorial descritivo do plano, apresentando os dados e parâmetros considerados e o 
dimensionamento dos principais equipamentos e mão-de-obra.  
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d) descritivos dos itinerários dos setores e de deslocamento garagem-setor-destino final-
garagem de cada setor de coleta por viagem, explicitando os trajetos “trecho a trecho” e a 
quilometragem de deslocamento, indicando o horário de início dos serviços e término dos 
serviços, com o horário previsto de início e término de cada viagem e de chegada e saída 
no destino final, considerando: 
 
d.1) Setor de coleta: área delimitada onde se realiza a coleta num determinado período: 
diurno ou noturno. 
 
d.2) Circuito de coleta: subdivisão da área do setor onde se realiza a coleta. 
 
d.3) Itinerário de coleta: trajeto efetuado por veículo coletor dentro da área do setor, com 
indicação de sentido de trânsito e sequência de vias. 
 
e) plano de coleta mecanizada com conteinerização, com metas progressivas de 
implantação de contêineres, em conformidade com o Anexo III – Metas, Obrigações e 
Quantitativos de Referência. Esse plano deverá considerar a instalação de contêineres 
em edifícios e condomínios residenciais, escolas, mercados, órgãos públicos ou outros 
estabelecimentos que a proponente julgar necessário em sua proposta. Para a 
elaboração deste Plano, deverão ser levados em conta os seguintes aspectos: realidade 
local, densidade das áreas, largura das vias, frequência e horário de coleta e tipo de 
contêiner a ser utilizado em cada uma das situações.  
 
5.4.2. - PARA VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para os serviços de varrição 
manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, contendo as seguintes 
especificações: 
 
a) Plano de Varrição atendendo ao “Plano Básico de Varrição Manual de Vias Públicas” e 
o “Plano Básico de Varrição Mecanizada de Vias Públicas”, constantes no Anexo I-A e I-B 
baseados nos quantitativos mínimos dos serviços prestados atualmente. 
 
a.1) memorial descritivo do plano de varrição manual e mecanizada por sarjeta com nome 
das vias públicas, trechos considerados, extensões, frequências e horários de início e 
término, com horário de varrição em cada uma das vias dos setores de varrição de cada 
equipe, apresentando os dados e parâmetros considerados e os dimensionamentos dos 
principais equipamentos e mão-de-obra. 
 
a.2) a proposta técnica relativa aos serviços de varrição manual e mecanizada, deverá 
considerar os aspectos ambientais, sociais e locais, e atender plenamente os quesitos de 
eficiência e qualidade de serviços.  
 
a.3) a proposta deverá apresentar a programação de frequência, horário e dos itinerários 
de cada um dos serviços.  
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a.4) a proposta deverá apresentar programa de comunicação social que favoreça maior 
participação e controle por parte dos munícipes na avaliação dos serviços de varrição.  
 
b) plantas, na escala 1:10.000, indicando através de cores e respectivas legendas, o tipo 
de varrição (manual ou mecanizada), as frequências de varrição, de preferência nas cores 
abaixo discriminadas, com respectiva legenda: 
 

Amarelo - acima de 6 vezes/dia 
Vermelho - 6 vezes/dia 
Rosa – 4 vezes/dia 
Verde - 2 vezes /dia 
Azul - 1 vez/dia 
Laranja - 3 vezes/semana 
Azul claro - 2 vezes/semana 
Verde claro - 1 vez/semana 

 
c) plantas em escala 1:5.000, indicando os setores de varrição de cada equipe (manual ou 
mecanizada), as frequências e os períodos de execução (matutino, vespertino e noturno), 
incluindo as coordenadas geográficas do local de início e fim de cada um dos setores. 
 
5.4.3. - PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO  E HIGIENIZAÇÃO 
DE PAPELEIRAS: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para a implantação e 
manutenção de papeleiras no município ao longo do período da concessão, considerando 
os quantitativos mínimos estimados no Anexo III – Metas, Obrigações e Quantitativos de 
Referência. A proposta técnica deverá considerar minimamente as seguintes 
especificações: 
 
a) apresentação de mapas em escala 1:5.000, contendo a representação gráfica da 
localização das papeleiras a serem instaladas; 
 
b) apresentação de memorial descritivo apresentando os nomes das vias onde estarão 
localizadas cada uma das papeleiras, incluindo as coordenadas geográficas do local de 
instalação de cada uma delas. 
 
c) metodologia de implantação descrevendo a concepção de fixação desses 
equipamentos (pedestal e/ou poste), manutenção, substituição e higienização das 
papeleiras, descrendo a sistemática de trabalho, a frequência e os equipamentos 
utilizados.    
 
5.4.4. - PARA COLETA E TRANSPORTE DE GRANDES OBJETO S: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para a coleta e transporte 
de grandes objetos, contendo minimamente as seguintes especificações: 
 
a) plano de logística para atendimento às solicitações agendadas a partir da Central de 
Atendimento para remoção de grandes objetos, considerando o prazo de atendimento ao 
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munícipe e sistema de comunicação e informação. O plano deverá considerar a 
integração desses serviços com a operação dos Ecopontos; 
 
b) memorial descritivo do plano, apresentando os dados e parâmetros considerados e o 
dimensionamento dos principais equipamentos e mão-de-obra. Deverá apresentar, 
também, a sistemática de agendamento e retorno da programação da execução do 
serviço ao munícipe; 
 
c) planta em escala 1:7.500, indicando através de cores e respectivas legendas, os 
setores de coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno) e 
representação gráfica dos itinerários de cada circuito, com início e fim e suas respectivas 
coordenadas geográficas; 
 
d) descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, explicitando em cada circuito os 
trajetos “trecho a trecho” de via coletada, indicando o horário de início dos serviços e 
término dos serviços, com o horário previsto de coleta em cada uma das vias e 
quilômetros de setor; 
 
e) cronograma de coleta de cada setor, explicitando a frequência de coleta durante o ano 
de cada setor com indicação dos dias do ano em que a coleta será realizada em cada 
setor. 
 
5.4.5. - PARA LAVAGEM MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E  LOGRADOUROS 
PÚBLICOS: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica relativa à lavagem manual 
de vias e logradouros públicos baseada nos termos desse Edital, contemplando: 
 
a) metodologia de execução do serviço, equipamentos e equipes; 
 
b) plano com a relação de vias e logradouros e trechos para os serviços de lavagem 
manual e mecanizada. 
 
5.4.6. - PARA OPERAÇÃO FEIRA LIMPA: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica relativa à Operação Feira 
Limpa, contendo minimamente os seguintes aspectos:   
 
a) relação de feiras, equipes e equipamentos alocados considerando as especificações 
técnicas do Termo de Referência. 
 
b) programa de informação e educação da Operação Feira Limpa junto aos feirantes e 
munícipes. 
 
c) descrição da metodologia de instalação, manutenção e remoção dos banheiros 
químicos ofertados pelo serviço Feira Limpa.    
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d) planta em escala 1:20.000, indicando através de cores e respectivas legendas, os 
setores de coleta com a localização das feiras-livres, as frequências, os períodos de 
execução (noturno e diurno) e representação gráfica dos itinerários de cada circuito, com 
início e fim e suas respectivas coordenadas geográficas. 
 
e) descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, explicitando em cada circuito os 
trajetos “trecho a trecho” de via coletada, indicando o horário de início dos serviços e 
término dos serviços, com horário previsto de coleta em cada uma das feiras-livres e 
quilometragem de setor. 
 
5.4.7. - PARA LIMPEZA DE NÚCLEOS E ÁREAS DE DIFÍCIL  ACESSO: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica relativa aos serviços de 
limpeza de núcleos e áreas de difícil acesso, considerando as especificações do Termo 
de Referência relativas a esse serviço, cabendo as proponentes proporem metas 
progressivas de melhoria e ampliação desses serviços, contendo minimamente:  
 
a) plano de implantação de contêineres para coleta nessas áreas. Nesse plano devem ser 
consideradas as seguintes condicionantes: realidade local, densidade das áreas, largura 
das vias, a frequência de coleta, tipo de contêiner a ser utilizado em cada uma das 
situações e universalização de atendimento.  
 
b) a proposta técnica deverá considerar, também, os demais serviços ofertados nessas 
áreas como varrição, capina e roçada, e apresentar a metodologia e logística de 
execução desses serviços.  
 
5.4.8. - PARA ROÇADA, CORTE DE MATO E DE GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO 
MECÂNICA E QUÍMICA: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas o 
dimensionamento e métodos de trabalho específicos, equipes e equipamentos para a 
realização dos serviços de roçada, corte de mato e de gramíneas, capinação mecânica e 
química em função das particularidades das áreas no município e quantidade de córregos 
e outros espaços onde serão ofertados esses serviços. 
 
5.4.9. - PODA DE GALHOS DE ÁRVORES, TRANSPORTE E TR ITURAÇÃO: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas os métodos de 
trabalho, descrição de equipes e equipamentos para os serviços de poda de galhos de 
árvores, transporte e trituração. 
 
5.4.10. - REMOÇÃO DE ÁRVORES E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA 
REMOÇÃO DE ÁRVORES: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas os métodos de 
trabalho, descrição de equipes e equipamentos para os serviços de remoção de árvores e 
reparos em passeios danificados pela remoção de árvores. 
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5.4.11. - PARA LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E DE CÓRREG OS E TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas os métodos de 
trabalho para limpeza de bocas de lobo e de córregos, devendo ser priorizadas as áreas 
com maior incidência de ocorrência de enchentes e inundações.  
 
5.4.12. - PARA LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, TRA NSPORTE E 
TRATAMENTO DOS RESÍDUOS: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas os métodos de 
trabalho, descrição de equipes e equipamentos para limpeza de piscinões municipais.  
 
5.4.13. - PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PÚBLICA: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas os métodos de 
trabalho para a execução de serviços gerais como jardinagem, raspagem e pintura de 
guias e limpeza de locais com eventos especiais e em situações emergenciais, 
considerando os aspectos do Termo de Referência deste Edital.  
 
5.4.14. - PARA O PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E DE EDUCAÇ ÃO AMBIENTAL: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas memorial 
descritivo da implementação de programa de informação e de educação ambiental, 
contendo plano de trabalho, metas, objetivos e meios de comunicação a serem utilizados. 
 
5.4.15. - PARA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NA PRESTAÇ ÃO DOS SERVIÇOS: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para a obtenção de 
certificação de qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos (sistema ISO ou correspondente), constando o cronograma de 
implementação do sistema e descritivo das etapas. 
 
5.4.16. - PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas para veículos 
e equipamentos: 
 
a) quantitativos, especificações, modelos e capacidades para a execução de todos dos 
serviços previstos neste Edital. 
 
a.1) os quantitativos dos equipamentos e serviços previstos deverão ser especificados de 
forma que possibilitem aferir o plano de negócio.  
 
a.2) planilha resumo contendo a quantidade de veículos e máquinas necessários para a 
execução dos serviços, com as respectivas capacidades, por serviço. 
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a.3) tipos, marcas, modelos, capacidade e outras características dos veículos propostos 
para a realização dos serviços ficam a critério da proponente desde que respeitadas as 
peculiaridades dos serviços executados e atendimento aos parâmetros mínimos de 
qualidade de eficiência. 
 
b) plano de renovação de frotas e equipamentos  
 
c) plano de manutenção dos veículos e equipamentos a serem utilizados na execução dos 
serviços, inclusive procedimentos de socorro mecânico externo. 
 
5.4.17. - PARA INSTALAÇÕES: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas: 
 
a) descritivo de todas as instalações necessárias para a execução do conjunto de todos 
os serviços previstos neste Edital, conforme apresentado no Termo de Referência.  
 
a.1) detalhamento das instalações, que deverá ser especificado de forma a possibilitar a 
aferição do plano de negócio. 
 
5.4.18. - PARA PESSOAL: 
 
As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas metodologia 
de execução e dimensionamento da mão-de-obra para cada um dos serviços, e plano de 
segurança e higiene do trabalho relativo às atividades a serem desenvolvidas, incluindo 
especificações de todos os equipamentos de proteção necessários assim como os 
equipamentos de proteção individual para a execução dos diversos serviços.  
 
5.4.19. - PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE  E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para o sistema de 
monitoramento, controle e avaliação dos serviços, considerando as especificações do 
Termo de Referência deste Edital e os aspectos a seguir relacionados:  
 
a) memorial descritivo do sistema de monitoramento e controle dos serviços, com 
equipamentos, sistema de comunicação, softwares utilizados e implantação da Central de 
Controle Operacional e Central de Gerenciamento. 
 
b) memorial descritivo da implantação da Central de Atendimento a reclamações dos 
munícipes incluindo dimensionamento, premissas adotadas, quantitativo da mão-de-obra 
operacional e especificações técnicas detalhadas dos equipamentos a serem utilizados. 
 
c) sistema de avaliação dos serviços executados, com indicadores e métodos de 
acompanhamento e controle.  
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5.4.20. - PARA O PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUO S – COLETA 
SELETIVA, IMPLANTAÇÃO DE PEVS E ECOPONTOS E PROGRAM A DE GESTÃO 
INTEGRADA E DE MANEJO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIV IL – RCC: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para o programa de 
minimização de resíduos, incluindo a implementação do programa de coleta seletiva 
porta-a-porta e de gestão integrada e manejo de RCC e a implantação dos equipamentos 
de apoio como pontos de entrega voluntária (PEVs) e ecopontos.  
 
a) O plano de coleta seletiva porta-a-porta, deverá conter:  
 
a.1) planta em escala 1:7.500, indicando através de cores e respectivas legendas, os 
setores de coleta seletiva, as frequências, os períodos de execução, os dias da semana, e 
representação gráfica dos itinerários de cada circuito, com início e fim e suas respectivas 
coordenadas geográficas; 
 
a.2) memorial descritivo do plano, apresentando os dados e parâmetros considerados e o 
dimensionamento dos principais equipamentos e mão-de-obra;  
 
a.3) descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, explicitando em cada circuito os 
trajetos “trecho a trecho” de via coletada, indicando o horário de início dos serviços e 
término dos serviços, com o horário previsto de coleta em cada uma das vias e 
quilometragem de setor. 
 
a.4) cronograma de implantação gradativa da coleta seletiva porta-a-porta, priorizando 
setores e regiões da cidade em função de fatores como geração de resíduos, 
composição, particularidades locais e densidade demográfica. 
 
b) O plano para implantação das Centrais de Triagem, dos PEVs e dos Ecopontos deverá 
conter: 
 
b.1) os quantitativos e descritivos das instalações e equipamentos, as metas de 
implantação e a metodologia de execução dos trabalhos.  
 
b.2) os quantitativos dos equipamentos e serviços previstos deverão ser especificados de 
forma que possibilitem aferir o plano de negócio.  
 
b.3) memorial descrito apresentando o sistema logístico operacional de manutenção das 
Centrais de Triagem e Ecopontos.  
 
b.4) plantas básicas e projetos das Centrais de Triagem, com equipamentos e 
especificações de acordo com o Termo de Referência deste Edital.  
 
c) O plano para o programa de gestão integrada e de manejo de resíduos da construção 
civil (RCC) deverá conter:  
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c.1) memorial descritivo de equipamentos e instalações para o programa de gestão de 
RCC, contendo plano de trabalho, metodologia de execução de coleta e tratamento dos 
RCC e metas de implantação, conforme especificação deste Edital e legislação vigente. 
 
c.2) os quantitativos dos equipamentos e serviços previstos deverão ser especificados de 
forma que possibilitem aferir o plano de negócio.  
 
c.3) especificações técnicas, dimensionamento e memorial descrito apresentando o 
sistema logístico operacional de manutenção das ATT e Unidade de Valorização de RCC.  
 
5.4.21. - PARA A REMEDIAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO  DO ALVARENGA: 
 
As empresas proponentes deverão elaborar proposta técnica para a remediação da área 
do antigo lixão do Alvarenga em conformidade com o plano apresentado à CETESB 
conforme Anexo I-I, atentando-se, principalmente, para os aspectos apresentados abaixo: 
 
a) descrição dos impactos ambientais atuais e do plano de recuperação ambiental, com 
prazos e cronograma para a execução dos serviços.  
 
b) descrição geral, função e metodologia de construção dos diversos componentes do 
sistema de drenagem do líquido percolado considerando no mínimo a rede de drenagem 
dentro do maciço de resíduos, a drenagem na base das células, o sistema de 
encaminhamento do chorume e a concepção do sistema de tratamento. 
 
c) descrição geral, explicitação da função e da metodologia de construção dos diversos 
componentes do sistema de captação e eliminação do biogás. 
 
d) descrição geral e explicitação da função dos diversos componentes do sistema viário, 
do sistema de drenagem das águas pluviais e subterrâneas. 
 
e) descrição do plano de monitoramento ambiental considerando, no mínimo, o controle 
do maciço, das águas superficiais e subterrâneas, dos recursos hídricos da área e de seu 
entorno, da contaminação atmosférica, dos vetores transmissores de enfermidade e 
animais indesejáveis na área. 
 
5.4.22. - PARA O SISTEMA DE PROCESSAMENTO E APROVEI TAMENTO DE 
RESÍDUOS E UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA (SPAR- URE-SBC): 
 
As empresas proponentes deverão apresentar o projeto de concepção do sistema com as 
alternativas tecnológicas tecnicamente consistentes, compatíveis com as legislações 
(Federais/Estaduais e Municipais), considerando-se as diretrizes de aproveitamento de 
materiais e de energia especificadas no Termo de Referência deste Edital. 
 
a) o projeto da Unidade de Recuperação de Energia (URE) deve contemplar todas as 
exigências e apresentar todos os parâmetros definidos no Termo de Referência para 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA do Sistema de Processamento e Aproveitamento de 
Resíduos e Unidade de Recuperação de Energia, processo CETESB nº 230/2010, 
conforme apresentado no Anexo I-J. 
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b) o projeto do SPAR-URE-SBC deve caracterizar os sistemas físicos, físico-químicos, 
biológicos e bioquímicos, dimensionar os efluentes e subprodutos, efluentes líquidos, 
pastosos, gasosos de qualquer natureza, explicitando o tratamento e a destinação final 
desses materiais. 
   
c) o projeto do SPAR-URE-SBC deve apresentar o fluxograma com o balanço de massa, 
a produtividade bruta e líquida em termos de geração de subprodutos (tonelada 
processada/quantidade de subproduto) e dados da evolução da produtividade. 
 
d) o projeto do SPAR-URE-SBC deve descrever as ações de manutenção periódicas e 
corretivas previstas no processo, bem como apresentar cronograma simplificado de 
manutenção preventiva, ações relacionadas à limpeza, esvaziamento, troca rotineira de 
equipamentos e peças. 
 
e) o plano de destinação final dos resíduos coletados e gerados pela prestação dos 
serviços e implantação e operação do SPAR-URE-SBC, deve conter:  
 
e.1) memorial descritivo do plano, apresentando os dados e parâmetros considerados e o 
dimensionamento dos principais equipamentos e mão-de-obra para destinação final dos 
resíduos coletados, conforme sua classificação (classe I, IIA e IIB), com identificação e 
localização do destino e respectivas coordenadas geográficas, a serem utilizados até a 
implantação e início de operação do SPAR-URE-SBC. 
 
f) descrição detalhada do funcionamento das unidades de tratamento, contemplando 
todas as etapas, desde a recepção dos resíduos, tratamento e disposição final dos 
mesmos. 
 
f.1) detalhamento e dimensionamento dos sistemas de tratamento indicando todas as 
fases e a sua eficiência. 
 
g) quanto ao sistema de triagem e beneficiamento de resíduos, as proponentes deverão: 
 
g.1) apresentar memorial descritivo dos equipamentos e processos, dimensionamento e 
especificações técnicas que contemplem as metas de aproveitamento constantes no 
Quadro de Metas do SPAR-URE-SBC. 
 
g.2) atender os parâmetros e exigências descritas no Termo de Referência para Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA do Sistema de Processamento e Aproveitamento de 
Resíduos e Unidade de Recuperação de Energia, processo CETESB nº 230/2010. 
 
h) quanto ao sistema de valorização orgânica, as proponentes deverão: 
 
h1) propor processos de valorização da fração orgânica dos resíduos que atendam as 
especificações do Termo de Referência deste Edital.  
 
h.2) atender parâmetros e exigências descritas no Termo de Referência para Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA do Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e 
Unidade de Recuperação de Energia, processo CETESB nº 230/2010. 
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i) o projeto deve descrever detalhadamente os processos e alternativas tecnológicas por 
fase do processo, classe e tipos de resíduos, capacidade operacional, capacidade mínima 
e máxima em cada uma das etapas de operação, justificando-se o dimensionamento e 
modularização se houver. 
 
j) detalhamento sobre balanço hídrico dos sistemas de tratamento de cada um dos 
processos. 
 
k) detalhamento do balanço de massa dos sistemas de tratamento de cada um dos 
processos. 
 
l) cronograma, descrição e especificação das fases de implantação e operação do SPAR-
URE-SBC. 
 
m) layout do SPAR-URE-SBC, contendo distribuição da infra-estrutura e equipamentos 
necessários ao tratamento de resíduos sólidos urbanos, em escala 1:5.000 ou outra que 
permita a observação dos elementos do projeto. 
 
n) planta (s) baixa(s) das instalações previstas para as unidades de tratamento dos 
resíduos, em escala 1:500 ou outra que permita a observação dos elementos do projeto, 
bem como outros documentos que as proponentes julgarem necessários à sua 
elucidação. 
 
o) memorial descritivo do sistema de recepção e controle das quantidades de resíduos 
recebidas no SPAR-URE-SBC e em cada unidade de tratamento ou destinação que o 
compõe; 
 
p) descrição detalhada qualitativa e quantitativamente dos efluentes e rejeitos de cada 
unidade do SPAR-URE-SBC; 
 
q) discriminação e descrição do sistema de captação, tratamento e controle dos efluentes 
e rejeitos, demonstrando sua eficiência; 
 
r) previsão de instalações para atendimento de visitantes e desenvolvimento de programa 
de educação ambiental; 
 
s) programa de monitoramento dos efluentes líquidos, gasosos, de águas subterrâneas e 
do solo, conforme diretrizes definidas pelos órgãos competentes; 
 
t) descrição do sistema informatizado de controle de pesagem para os resíduos que serão 
tratados no SPAR-URE-SBC, bem como dos produtos resultantes do tratamento; 
 
u) descrição detalhada do sistema informatizado de controle de emissões de gases e de 
geração de energia, indicando: 
 
u.1) projeto e especificações técnicas do sistema automatizado on-line para controle de 
emissões de gases pelo órgão municipal responsável pelos serviços, com o 
monitoramento de todos os parâmetros definidos na Resolução SMA 079/2009.  
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u.2) sistema de desligamento da URE, por parte da municipalidade, a partir do 
monitoramento  das  emissões de gases acima dos limites permitidos pelas legislações 
vigentes. 
 
u.3) sistema de controle e acompanhamento em tempo real da geração de energia na 
URE pelo órgão municipal responsável pelos serviços.  
 
v) memorial descritivo de todos os processos e equipamentos que compõem o sistema de 
geração e transmissão de energia da SPAR-URE-SBC. 
 
w) dimensionamento de equipamentos, veículos, materiais e pessoal para a operação do 
SPAR-URE-SBC; 
 
x) dimensionamento de equipamentos, veículos, materiais e pessoal para o transporte do 
rejeito do SPAR-URE-SBC, conforme sua classificação (classe I, IIA e IIB), com 
identificação e localização do destino e respectivas coordenadas geográficas; 
 
y) plano de ação para contingência e emergências e procedimentos nos casos de 
interrupção para manutenções/correções; 
 
 
6.0. - ENVELOPE "C" - PROPOSTA COMERCIAL  
 
6.1. - A proposta comercial deverá ser elaborada pelas licitantes, levando em 
consideração seu modelo planejado e apresentado na Proposta Técnica, com 
dimensionamento de todos os serviços propostos. 
 
6.2. - Deverá ser apresentado Plano de Investimento da licitante que contemple todos os 
custos unitários e totais necessários para o cumprimento do objeto licitado, em 
consonância ao cronograma geral de implantação, ampliação e operação apresentado, 
contendo: 
 
a) O valor referente aos ônus e obrigações da Concessionária concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária e outra aplicável, os quais correrão por sua exclusiva 
conta; 
 
a.1) em relação aos encargos trabalhistas, para todo o quadro de pessoal previsto para a 
execução dos serviços, deverão ser respeitados os pisos salariais das categorias, fixados 
nos acordos e convenções coletivos de trabalho e dissídios locais. 
 
b) Custos com seus subcontratados; 
 
c) Despesas relativas a serviços extraordinários e a serviços noturnos; 
 
d) Custos de mobilização e desmobilização na instalação das obras a serem executadas;  
 
e) Custos de Projetos para infra-estrutura e construção dos imóveis necessários à 
implantação e operação do SPAR-URE-SBC; 
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f) Custos de Projetos técnicos de engenharia; 
 
g) Custos de EIA-Rima e demais procedimentos para obtenção de licenciamento 
Ambiental, tratando-se da implantação do SPAR-URE-SBC; 
 
h) Custos de Plano específico para aquisição ou locação de veículos, máquinas e 
equipamentos; 
 
i) Custos de Projeto de implantação de todas as obras necessárias à execução do objeto 
da presente licitação; 
 
j) Todos os demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execução dos serviços, 
atividades e obras e equipamentos; 
 
k) Custos com contratação de seguros e garantias de construção, de cumprimento dos 
prazos e os demais necessários ao cumprimento do contrato;  
 
l) Todos os demais custos com serviços a serem melhorados, ampliados e criados, mão-
de-obra, material, veículos, equipamentos, infra-estrutura, insumos, obras, encargos, 
licenças e alvarás, frete, encargos de todas as espécies, taxas, impostos federais, 
estaduais e municipais, BDI e todas as demais despesas que se façam necessárias para 
a consecução do objeto desta Parceria Público Privada. 
 
6.3. - A licitante deverá apresentar o Fluxo de Caixa e Plano de Negócios demonstrando 
todas as previsões estimadas de despesas e receitas, investimentos, impostos e 
encargos, rentabilidade operacional bruta, rentabilidade líquida e taxa interna de retorno 
do investimento – TIR, dando especial destaque às receitas advindas da venda de 
energia, materiais recicláveis, composto orgânico, tratamento de outros resíduos, bem 
como aquelas oriundas da prestação de outros serviços/contratos com terceiros, desde 
que assegurados os quantitativos do Município de São Bernardo do Campo. 
 
6.4. - A proposta comercial deverá vir acompanhada também de planilha global detalhada, 
tendo como referência mínima os serviços arrolados no Termo de Referência, com dados, 
premissas e preenchimento realizado nos termos do Anexo IV deste edital, informando de 
forma destacada e clara o valor mensal e global da contraprestação a ser paga pela 
Municipalidade de São Bernardo do Campo. 
 
6.4.1. - Nas planilhas de que trata este item deverão ser demonstradas as parcelas anuais 
de contraprestação do Município, incluindo a prestação de todos os serviços, nestas já 
considerados os valores com amortização e remuneração de todos os investimentos, bem 
como impostos e encargos. 
 
6.4.2. - Para a remuneração mensal pelo Município, na qualidade de usuário do sistema, 
pela efetiva prestação dos serviços de implantação e operação do SPAR-URE-SBC, o 
preço proposto pela licitante não poderá ultrapassar o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) 
por tonelada de resíduos processados e tratados, valor este que deverá ser considerado 
na composição do valor global indicado neste item. 
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6.4.3. - Para fins de balizamento das propostas comerciais, o valor referente à venda de 
energia será de R$ 210,000 (duzentos e dez reais) por MWh 
 
6.5. - O prazo de validade das propostas comerciais deverá ser de 120 (cento e vinte) 
dias, contados da data de apresentação da documentação, independentemente de 
manifestação expressa da licitante. 
 
 
7.0. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS    
 
7.1. - A pontuação da proposta técnica será efetuada pela Somatória dos Pontos (SP), 
obtidos nas Notas Técnicas, divididas em NT1, NT2 e NT3 (SP = NT1 + NT2 + NT3) 
 
7.2. – DA NOTA TÉCNICA 1 
 
7.2.1 - Para a aferição da Nota Técnica 1, será avaliada a apresentação integral de todos 
os itens da Proposta Técnica exigidos no item 5 deste edital, atribuindo a pontuação 
conforme planilha abaixo: 
 

Serviço  Item Excelente  Bom  Regular  Insuficiente      Inaceitável  

Coleta Manual e 
Mecanizada e 
Transporte de 

Resíduos Sólidos 
Domiciliares e de 

Varrição 

5.4.1, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.1, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.1, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.1, “d” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.1, “e” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Varrição Manual e 
Mecanizada de Vias e 
Logradouros Públicos 

5.4.2, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.2, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.2, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Fornecimento, 
Implantação, 

Manutenção e 
Higienização de 

Papeleiras 

5.4.3, 
“a”,”b”,”c” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Coleta e Transporte 
de Grandes Objetos  

 

5.4.4, “a”, 
“b”, “c”, “d”, 
“e” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Lavagem Manual e 
Mecanizada de Vias e 
Logradouros Públicos 

5.4.5, 
“a”,”b” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Operação Feira-Limpa 
5.4.6, 
“a”,”b”,”c”,”
d”,”e” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Limpeza de Núcleos e 
Áreas de Difícil 

Acesso 

5.4.7, “a”, 
“b” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Roçada, Corte de 
Mato e de Gramíneas 
e Capinação Mecânica 

e Química 

5.4.8 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 
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Poda de Galhos de 
Árvores, Transporte e 

Trituração 
 

Remoção de árvores e 
reparos em passeios 

danificados pela 
remoção de árvores 

 

 
5.4.9 
 
 
 
5.4.10 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Limpeza de Bocas de 
Lobo e de Córregos 

 

5.4.11 
 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Limpeza de Piscinões, 
Transporte e 

Tratamento de 
Resíduos 

5.4.12 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Serviços Gerais de 
Limpeza Pública 

5.4.13 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Programa de 
Informação e 

Educação Ambiental 
5.4.14 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Certificação de 
Qualidade 

5.4.15 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Veículos e 
Equipamentos 

5.4.16, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.16, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.16, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Instalações 5.4.17, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Pessoal 5.4.18 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Sistema de 
Monitoramento, 

Controle e Avaliação 

5.4.19, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.19, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.19, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Programa de 
Minimização de 

Resíduos – Coleta 
Seletiva, Implantação 
de PEVs e Ecopontos, 
e Programa de Gestão 
Integrada e de Manejo 

de Resíduos Da 
Construção Civil 

5.4.20, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.20, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.20, 
“c.1”, “c.2” 

10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.20,”c.3”  10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

Remediação da área 
do antigo lixão do 

Alvarenga 

5.4.21, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.21, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.21, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.21, “d” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.21, “e” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

 
Sistema de 

Processamento e 
Aproveitamento de 

5.4.22, “a” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “b” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “c” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 
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Resíduos e Unidade 
de Recuperação de 

Energia (SPAR-URE) 

5.4.22, “d” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “e” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “f” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “g” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “h” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “i” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “j” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “k” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “l” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “m” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “n” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “o” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “p” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “q” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “r” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “s” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “t” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “u” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “v” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “w” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “x” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

5.4.22, “y” 10 pontos 7 pontos 5 pontos 1 ponto 0 ponto 

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 620 PONTOS 

 
 
EXCELENTE: assim considerado o item apresentado de maneira aplicável, tecnicamente 
compatível com as prescrições do Edital e seus anexos e que demonstre solidamente a 
plena eficiência e eficácia do objeto, de maneira a superar as metas, especificações e/ou 
parâmetros do Termo de Referência deste Edital. 
 
BOM:  assim considerado o item apresentado de maneira aplicável, tecnicamente 
compatível e atendendo às prescrições do Edital e seus anexos, apresentando um exame 
em nível adequado, detalhado e especificado com sólida fundamentação metodológica 
inerente à comprovação de sua exeqüibilidade e eficiência. 
 
REGULAR:  assim considerado o item que, embora tenha atendido os aspectos 
solicitados pelo Edital e seus anexos, não apresentou sólida fundamentação metodológica 
e detalhamento especificado.  
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INSUFICIENTE: assim considerado o item que, embora tenha sido apresentado, verificou-
se não atender todos os aspectos solicitados pelo Edital e seus anexos, não 
contemplando as exigências ou requisitos necessários ou mesmo não apresentando 
detalhamento especificado ou exeqüibilidade tecnicamente questionável.  
 
INACEITÁVEL:  assim considerado o item no qual não seja abordado o conteúdo da 
proposta técnica ou quando a abordagem não atender os aspectos solicitados, não 
cumprindo os requisitos exigidos, ou a abordagem for manifestamente inaplicável, 
tecnicamente incompatível ou não atender às prescrições do Edital e seus anexos. 
 
7.2.2. – Relativamente à Nota Técnica 1, será desclassificada a proposta técnica que não 
atingir pelo menos 372 (trezentos e setenta e dois) pontos, que deixar de pontuar em 
qualquer um dos serviços que componham os itens da proposta técnica, e/ou que não 
apresentar quaisquer itens exigidos na planilha constante no 7.2.1. 

 
 

7.3 - DA NOTA TÉCNICA 2 
 
7.3.1 - A NT2 será composta pela avaliação de metas de eficiência consideradas de maior 
relevância, apresentadas pelas licitantes para a prestação dos serviços de limpeza 
urbana, a partir das metas mínimas estipuladas no Anexo III deste edital. 
 
7.3.2. - Para cada melhoria de metas apresentadas na proposta técnica da licitante, que 
deverão ser propostas sobre as metas mínimas do Anexo III, será avaliada e pontuada 
conforme segue: 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Características Pontuáveis  Critério  Pontos  

Metas de implantação da coleta conteinerizada  

Para cada 20% a mais de 
contêineres implantados até o 
limite de 20 pontos  
 

4 

Para cada 4 meses de 
antecipação no cronograma, até 
o limite 12 pontos 
 

4 

Metas de ampliação da área de abrangência da 
varrição manual e mecanizada de vias e logradouros 
públicos 

Para cada 5 anos de 
antecipação no prazo de 
ampliação, até o limite de 20 
pontos   
 

4 

Metas de implantação de papeleiras 

Para cada 6 meses de 
antecipação no cronograma, até 
o limite de 16 pontos  
 

4 

Implantação da Operação Feira Limpa 

Para cada 4 meses de 
antecipação no cronograma, até 
o limite de 16 pontos  
 

4 
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Implantação do sistema de monitoramento, controle 
e avaliação dos serviços 
 

Para cada 4 meses de 
antecipação no cronograma para 
a implantação da Central de 
Atendimento aos Municipes, até 
o limite de 8 pontos 
 

4 

Para cada 4 meses de 
antecipação no cronograma para 
implantação da Central de 
Controle Operacional e da 
Central de Gerenciamento até o 
limite de 8 pontos 
 

4 

Implantação das centrais de triagem  

Para cada 12 meses de 
antecipação do cronograma de 
implantação das 6 centrais de 
triagem, até o limite de 8 pontos 
 

4 

Implantação do Programa de Gestão Integrada e de 
Manejo de RCC 

Para cada 4 meses de 
antecipação no cronograma para 
implantação de ATT e Unidade 
de Valorização de RCC, até o 
limite de 8 pontos 
 

4 

 
 
7.4 - DA NOTA TÉCNICA 3 
 
7.4.1 - A NT3 será composta pela avaliação de metas de eficiência consideradas de maior 
relevância, apresentadas pelas licitantes para a implantação e operação do SPAR-URE-
SBC, a partir das metas mínimas estipuladas no Anexo III – Metas, Obrigações e 
Quantitativos de Referência deste edital. 
 
7.4.2. – Para cada melhoria de metas apresentadas na proposta técnica da licitante, que 
deverão ser propostas sobre as metas mínimas do Anexo III – Metas, Obrigações e 
Quantitativos de Referência, serão considerados os seguintes critérios: 
 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Características Pontuáveis  Critério  Pontos  

Prazo para implantação integral e operação 
plena do sistema 

Para cada 4 meses de antecipação 
no cronograma, até o limite máximo 
de 30 pontos.  
 

10 

Maior eficiência de aproveitamento energético 
considerando o balanço de massa total 

A cada 5% a mais de eficiência 
energética considerando a relação 
Investimento/kWh exportados          
(geração Líquida), até o limite 
máximo de 30 pontos.  
 
  

10 
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Maior eficiência com relação ao Sistema de 
Triagem e Aproveitamento de Materiais 

Para cada 1% a mais do que o 
previsto no quadro de metas na 
separação de recicláveis, até o 
limite de 20 pontos.  
 

5 

Para cada 5% a menos de resíduo 
bruto ou rejeito destinada ao aterro, 
até o limite de 20 pontos.  
 

5 

 
 
7.5 – DA NOTA TÉCNICA FINAL: Após apurado o Somatório de Pontos (SP) de cada 
LICITANTE, com a soma N1 + N2 + N3, será calculada a sua NOTA TÉCNICA FINAL 
(NTF), adotando-se a seguinte fórmula: 
 
 

NTF = SP x 100 
          MST 

 
Onde: 
 
NTF = NOTA TÉCNICA FINAL 
 
SP = SOMATÓRIO DE PONTOS DA PROPOSTA 
 
MST = MAIOR SOMATÓRIO TÉCNICO OBTIDO DENTRE OS CLASSIFICADOS 
 
7.6 – Serão desclassificadas as licitantes que: 
 
7.6.1. apresentarem propostas técnicas que deixem de atender alguma exigência 
constante do presente edital, ou ainda, que não apresente algum dos Planos e requisitos 
estipulados em todos os subitens do item 5 deste edital. 
 
7.6.2. não atenderem a eficiência energética mínima de geração de 22 MWh, descontado 
o consumo próprio do empreendimento. 
 
7.6.3. não atenderem as metas mínimas estipuladas neste edital e todos os seus anexos. 
 
 
8.0. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
8.1. - Será calculada a Nota de Preço (NP) de cada LICITANTE, adotando-se a seguinte 
fórmula: 
 

NP = MP x 100 
       PP 
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Onde: 
 
NP = NOTA DE PREÇO 
 
MP = MENOR PREÇO GLOBAL PROPOSTO DENTRE AS LICITANTES  
 
PP = PREÇO GLOBAL PROPOSTO PELA LICITANTE 
 
 
8.2. - no julgamento da proposta de preço, será desclassificada a licitante que: 
 
a) Deixar de atender alguma exigência constante deste edital ou atendê-las de forma 
parcial ou incompleta, ou ainda, quando apresentar rasuras; 
 
b) Apresentar propostas com preços e parâmetros de cálculo manifestamente 
inexeqüíveis; 
 
c) Apresentar proposta de preços superior ao valor máximo fixado no texto do edital; 
 
d) Deixar de apresentar qualquer uma das planilhas que compõem a proposta comercial, 
nos termos arrolados no item 6 deste edital; 
 
e) Ofertar proposta comercial contemplando Plano de Negócio incompatível ou 
incoerente com a proposta técnica apresentada; 
 
 
9.0. - DO JULGAMENTO FINAL 
 
9.1. - O julgamento final levará em conta a combinação dos critérios de proposta técnica 
com o menor preço da contraprestação a ser paga pela Municipalidade de São Bernardo 
do Campo. 
 
9.2. - Será declarada vencedora a licitante que apresentar a MAIOR NOTA FINAL , obtida 
com a adoção da seguinte formula:  
 
 

[NF = (NTF x 0,6) + (NP x 0,4)] 
 
 
ONDE:  
 
NF = NOTA FINAL 
 
NTF = NOTA TÉCNICA FINAL 
 
NP = NOTA DE PREÇO 
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9.3. - Havendo duas ou mais licitantes com classificação igual, será considerada 
vencedora do certame aquela que obteve a maior Nota Técnica entre as que obtiveram 
nota final igual. 
 
9.4. - Permanecendo o empate, o desempate far-se-á por sorteio, em ato público, para a 
qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
9.5. - Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 
 
9.6.- Na hipótese de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas serem 
desclassificadas e a critério da Comissão de Julgamento de Licitações - COJUL, poderá 
ser concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as licitantes apresentem nova 
documentação ou novas propostas, sanadas as causas que motivaram a inabilitação ou 
desclassificação. 
 
 
10.0. - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
10.1. - O resultado do julgamento, realizado pela Comissão de Julgamento de Licitações - 
COJUL, será submetido à deliberação da autoridade superior, que a seu critério 
homologará o resultado. 

 
10.2. - A licitação somente será revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta e será declarada nula, quando verificada ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 
 

10.3. - Homologado o procedimento licitatório seu objeto será adjudicado ao licitante 
vencedor. 
 
 
11.0. - DA CONSTITUIÇÃO DA SPE – SOCIEDADE DE PROPÓ SITO ESPECÍFICO 
 
11.1. - Após a adjudicação da licitação, a licitante vencedora deverá constituir a SPE, a 
qual celebrará o contrato com o Município e será a responsável pela execução do objeto 
da concessão administrativa. 
 
11.2. - A SPE, constituída pela licitante vencedora, assumirá a forma de sociedade 
anônima ou de sociedade limitada e deverá ter como único objeto a execução dos 
serviços, bem como a realização das atividades correlatas e a exploração de fontes de 
receitas autorizadas no contrato, de modo a viabilizar o cumprimento do contrato. 
 
11.3. - O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo de vigência do 
contrato. 
 
11.4. - O controle societário da SPE poderá ser transferido somente após anuência prévia 
e expressa do Município.  
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11.5. - Para fins de obtenção da anuência prevista neste item, o pretendente deverá 
atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, bem como se comprometer a cumprir 
todas as cláusulas do contrato em vigor. 
 
11.6. - A transferência do controle societário poderá ser feita aos financiadores da SPE, 
após anuência do Município, nos termos previstos no contrato. 
 
 
12.0. - DA CONTRATAÇÃO  
 
12.1. - Adjudicado o objeto da licitação, a licitante vencedora será convocada para, no 
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da convocação, assinar o contrato, nos termos 
da minuta constante do Anexo V, atendidas as seguintes exigências: 
 
12.1.1. - Comprovação da constituição de Sociedade de Propósito Especifico – SPE, cujo 
objeto social deverá restringir-se exclusivamente à execução do objeto do contrato. 
 
12.1.1.1. - No caso de ser o objeto adjudicado a um consórcio, a composição acionária da 
Sociedade de Propósito Específico – SPE deverá ser idêntica a do consórcio vencedora 
da licitação, sendo que qualquer alteração em sua composição somente será aceita após 
aprovação da Municipalidade. 
 
12.1.1.2. - A sociedade deverá ter duração suficiente para o cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes do contrato e seus estatutos e composição acionária deverão ser 
submetidos à aprovação da Municipalidade antes da assinatura do contrato; 
 
12.1.1.3. - O estatuto social da Sociedade de Propósito Específico deverá contemplar 
cláusula que submeta à prévia autorização da Municipalidade qualquer modificação em 
seu objeto social e em sua composição acionária. 
 
12.1.2. - A apresentação do estatuto da Sociedade de Propósito Específico deverá estar 
compatível a todas as disposições deste edital, contrato, da lei e regulamentação.  
 
12.1.3 - No caso da licitante vencedora não ser registrada no CREA/SP, deverá 
apresentar o visto nesta Entidade de Classe, conforme declaração efetuada no certame 
para o cumprimento do item 4.1.4, “I.1”, em consonância à Resolução do CONFEA nº 413 
de 27 de junho de 1997. 
 
12.2. - No caso do descumprimento das formalidades previstas no item anterior, o 
Município poderá convocar os demais licitantes classificados, observando a ordem de 
classificação final, nos termos do art. 64, §2º da Lei federal 8.666/93, os quais ficarão 
sujeitos ao atendimento de todas as formalidades deste edital, sem prejuízo da perda da 
garantia de proposta e da aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, em especial a suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município pelo prazo legal. 
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12.3. - Antes da assinatura do contrato, a licitante vencedora prestará garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, optando por uma das 
modalidades previstas nos incisos I a III do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
validade de 12 (doze) meses, de forma que abranja todo o período contratual, devendo 
prorrogá-la, renová-la e atualizá-la a cada término do vencimento, sendo restituída após o 
recebimento definitivo dos serviços, desde que tenham sido cumpridos satisfatoriamente. 
 
12.3.1. - Caso o contrato de PPP decorrente da presente licitação seja estendido ou 
prorrogado, a validade da garantia deverá ser renovada, de modo a abranger o período 
total de execução. 
 
12.3.2. - No caso de depósito em títulos da dívida pública, a Secretaria Municipal de 
Finanças, efetuará análise prévia dos mesmos objetivando verificar as condições de 
mensuração de valor e de resgate. 
 
12.4. - Além da garantia a que se refere este item, a licitante vencedora também deverá 
apresentar o Seguro de Performance do SPAR-URE-SBC, contemplando: 
 
12.4.1. - Seguros de Acidentes de Trabalho requeridos pela legislação vigente nos locais 
onde serão executados os Serviços;  
 
12.4.2. - Seguros de Vida para seu pessoal, abrangendo morte por qualquer causa, 
indenização especial de morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por 
acidente, e invalidez permanente por doença (a importância segurada deve ser no mínimo 
24 vezes o salário de cada empregado);  
 
12.4.3. - Seguro de Acidentes Pessoais para colaboradores sem vínculo empregatício, 
abrangendo morte e/ou invalidez permanente por acidente durante o período em que 
estiverem alocados nos serviços (a importância segurada deverá ser R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais) por colaborador;  
 
12.4.4. - Seguro de Responsabilidade Civil Geral para Obras Civis e/ou Serviços de 
Montagem e Instalação de Máquinas e/ou Equipamentos com cobertura para eventos de 
responsabilidade civil da Contratada por danos materiais e corporais causados a 
terceiros, em decorrência de obras civis e/ou serviços de montagem, desmontagem, 
reparo e instalação do objeto do contrato, com limite mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) por evento, durante a implantação e operação do SPAR-URE-SBC; 
 
12.4.5. - Seguro de Responsabilidade Civil do Empregador garantindo a responsabilidade 
civil da Contratada por danos pessoais sofridos por seus empregados, quando em 
serviço, com limite de cobertura de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
por evento; 
 
12.4.6. - Seguro de Responsabilidade Civil de Veículos Terrestres Motorizados com 
cobertura de danos a terceiros causados por veículos da Contratada, quando 
comprovadamente alocados em serviço, com importância segurada mínima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) por ocorrência em danos materiais e importância segurada 
mínima de R$ 200.000,00 (quinhentos mil reais) por ocorrência em danos pessoais; 
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12.4.7. - Seguro para Máquinas e Equipamentos da Contratada cobrindo danos materiais 
abrangendo máquinas e equipamentos mobilizados especificamente para os locais de 
execução dos serviços, com limite de indenização igual ao valor de substituição das 
máquinas e equipamentos nos mesmos locais; e, durante a implementação do 
Empreendimento; 
 
12.4.8. - Seguro de Riscos de Engenharia com cobertura de Danos Materiais à própria 
obra, abrangendo todos os valores de serviços, materiais, equipamentos e sistemas 
previstos para todas as etapas de implementação do Empreendimento; 
 
12.4.9. - Seguro de Riscos Patrimoniais com cobertura de Danos Materiais às instalações, 
materiais e equipamentos objeto do contrato durante sua operação, com vigência anual 
renovável durante todo período do contrato; 
 
12.4.10. - Seguro de Responsabilidade Civil de Operações com cobertura para eventos 
de responsabilidade civil da Contratada por danos materiais e corporais causados a 
terceiros, em decorrência da operação comercial objeto do contrato, com limite mínimo de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por evento;  
 
12.5. - Sempre que tais alterações impuserem ônus adicionais à Contratada por razões 
que não sejam de sua responsabilidade, a Contratante deverá reembolsar a Contratada 
pelos custos extras incorridos.  
 
12.6. - A partir do início da execução contratual, é dever da SPE, a partir de então 
designada como Concessionária, a obtenção das licenças e alvarás necessários para a 
execução dos serviços contratados, e também do licenciamento ambiental do SPAR-
URE-SBC junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, observando 
rigorosamente a legislação pertinente e prazos estabelecidos no cronograma. 
 
12.7. - Firmado o contrato, a Concessionária deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar o projeto executivo dos serviços, constituídos dos Planos de Trabalho 
apresentados em sua proposta técnica, conforme especificações do Termo de Referência, 
sendo que a execução de todos os serviços e obras deverá observar as normas contidas 
neste mesmo anexo, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
 
12.8. - As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela Concessionária serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados por ela e a Municipalidade 
de São Bernardo do Campo. 
 
12.9. - O presente edital, inclusive seus anexos, integrará o contrato de PPP que vier a 
ser firmado com a empresa vencedora da licitação. 
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13.0. - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. - O valor total estimado para a contratação é de R$ 4.356.672.290,00 (quatro 
bilhões, trezentos e cinqüenta e seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e 
noventa reais), na data-base de agosto de 2011. 
 
 
14.0. - DO PRAZO DA PPP 
 
14.1. - O prazo de vigência da concessão será de 30 (trinta) anos, contados a partir da 
data da assinatura do contrato de PPP, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos.  
 
14.2. - Os prazos para o cumprimento de todas as obrigações, formalidades e início de 
cada etapa dos serviços contratados deverão seguir rigorosamente o cronograma 
apresentado pela licitante em sua proposta técnica. 
 
 
15.0 -DAS CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
15.1.- A remuneração da Concessionária será efetivada mediante pagamento de um valor 
fixo mensal, conforme previsto na proposta vencedora, abatidos os valores de receitas 
acessórias percebidas pela Concessionária. Ressalvado o caso de reequilíbrio 
econômico-financeiro previsto no item 15.8 deste Edital, a Concessionária será 
responsável pela execução de todos os serviços, ainda que ultrapasse os quantitativos 
estimados neste Edital e Anexos. 
 
15.2. - Juntamente com a nota fiscal, a Concessionária enviará mensalmente o relatório 
de todos os serviços prestados, indicando seus quantitativos, bem como a relação das 
receitas acessórias obtidas durante o período, as quais gerarão os descontos nas faturas, 
observando-se o seguinte: 
 
15.2.1. - Após a implantação do SPAR-URE-SBC e início de sua operação, com a 
ocorrência de receitas acessórias não previstas no Plano de Negócio da Concessionária, 
esta deverá repassar 10% (dez por cento) do lucro líquido advindo destas receitas à 
Municipalidade de São Bernardo do Campo, em forma de desconto mensal do valor pago 
como contraprestação dos serviços.  
 
15.2.1.1. - Igualmente, este mesmo percentual de desconto deverá ser ofertado com o 
crescimento da receita advinda do tratamento de outros resíduos, da prestação de outros 
serviços/contratos com terceiros e outros fatores de geração de receitas não 
considerados na proposta técnica. 
 
15.2.1.2. - Consideram-se receitas acessórias aquelas que sejam obtidas pela 
Concessionária durante toda a vigência da outorga da concessão, não previstas na 
proposta técnica e comercial da mesma. 
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15.2.1.3. - Entende-se por receitas complementares aquelas previstas e estimadas nas 
propostas técnicas e comercial da Concessionária, a exemplo da venda de energia, de 
materiais recicláveis, de composto orgânico e outras. 
 
15.3. - O faturamento dos serviços prestados ao Município serão efetuados mensalmente, 
devendo ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente àquele a que se 
refere a prestação dos serviços executados. 
 
15.4. - A aceitação da nota fiscal e o pagamento correspondente não isentarão a 
Concessionária das responsabilidades contratuais ou implicarão no recebimento definitivo 
dos serviços, que somente se dará mediante verificação do cumprimento das condições 
de execução dos serviços; 
 
15.5. - O pagamento da nota fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, 
mediante crédito em conta corrente de titularidade da Concessionária, contados da data 
de aceitação da nota fiscal/fatura.  
 
15.6. - Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número do contrato celebrado. 
 
15.7. - Para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da PPP, com 
relação ao crescimento da geração de resíduos no Município, deverão ser considerados 
os seguintes aspectos: 
 
a) A diretriz de redução na geração de resíduos incorporada pelo Plano Municipal de 
Resíduos - Cenário 1, que projetou a curva de crescimento de geração na perspectiva 
nesta redução; 
 
b) que o novo sistema de limpeza pública definido para o Município de São Bernardo do 
Campo adotou diversos programas neste intuito, e considerando ainda que o novo 
sistema de remuneração pelos serviços prestados, pelo valor global, deve estabelecer 
uma lógica econômica capaz de premiar a eficiência. 
 
15.8. - Com base nas diretrizes acima definidas, fica estipulado que somente será 
considerado para efeito de repactuação do contrato, o crescimento da geração de 
resíduos superior a 15% (quinze por cento) do previsto e projetado no Plano Municipal de 
Resíduos do Município de São Bernardo do Campo. 
 
15.8.1. - Na ocorrência do crescimento na geração de resíduos nas condições deste item, 
só será incorporado nos cálculos 50% (cinquenta por cento) deste crescimento, 
repactuando-se a cada 12 (doze) meses.  
 
15.9. - Definido o balanço de massa e os processos tecnológicos da proposta vencedora, 
após a implantação e início da operação do SPAR-URE-SBC, os custos com a disposição 
final das cinzas e escórias deverão ser objeto de repactuação de preços, caso os mesmos 
não sejam classificados como: Cinzas de filtros: Classe I e  
Escórias: Classe II, pelos órgãos ambientais competentes. 
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15.10. - Ressalvado o disposto no item 15.8 deste edital, na ocorrência de fatores que 
gerem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que comprovados pela 
Concessionária, nos termos previstos no art. 65, II, “d” da Lei federal 8.666/93, será 
concedida a repactuação de preços. 
 
15.10.1. - Será objeto de repactuação de preços a ocorrência de incentivos fiscais e 
isenções tributárias que incidam na prestação dos serviços, o que gerará desconto em 
favor do Município. 
 
15.10.2. - A Concessionária terá direito à repactuação de preços imediata quando houver 
modificação dos fatores de formação de preços para o tratamento de resíduos do SPAR-
URE-SBC, considerados em sua proposta comercial, tais como valor de venda da 
energia, valor de compra do gás para co-geração de energia, custo de disposição de 
cinzas e escórias e outros. A concessão da repactuação, neste caso, terá como termo 
inicial a data da ocorrência do fato gerador do desequilíbrio. 
 
15.11. - Ultrapassados os 12 (doze) meses da apresentação da proposta, conforme 
estabelece a Lei Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, mediante o requerimento 
expresso da Concessionária, os preços serão reajustados, obedecido o seguinte critério: 
 
15.11.1. - Fica definido o IPCA como índice geral de preços básico a ser utilizado, como 
segue: 

 
15.11.2. - Na eleição do índice: 
 
 - um mês de retroação da data base (mês da entrega da proposta); 
 - um mês de retroação da incidência. 

   
15.11.3. - Na incidência: A variação apurada será aplicada sobre o preço proposto e 
incidirá no 13º mês contado da data de apresentação da proposta e assim 
sucessivamente. 
 
15.12. - Havendo necessidade de readequação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, serão utilizados como parâmetros iniciais de recomposição os valores previstos 
na proposta comercial, em confronto com as justificativas e elementos comprobatórios 
pertinentes, segundo as disposições contratuais. 
 
 
16.0. - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. - A prestação dos serviços deverá ser executada em perfeita conformidade com as 
condições estabelecidas neste edital, sendo que o projeto, as especificações ou qualquer 
outro documento que integre o presente processo administrativo são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita 
em outro será considerado especificado e válido.  
 
16.2. - A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços será de inteira 
responsabilidade da Concessionária.  
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16.3. - A Concessionária deverá indicar pelo menos 1 (um) engenheiro sanitarista 
responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente credenciado junto ao 
CREA, nos serviços especificados no objeto deste edital. 
 
16.4. - A eventual substituição do responsável técnico da Concessionária deverá ser 
comunicada com devida antecedência à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 
e está condicionada à aprovação desta. 
 
16.5. - Caberá à Concessionária fornecer e conservar, pelo período que for necessário, 
equipamentos adequados e contratar mão-de-obra idônea, que possam assegurar o 
progresso satisfatório dos serviços.  
 
 
17.0. - DOS BENS 
 
17.1. - Todas as papeleiras, contêineres, caçambas, equipamentos utilizados nos PEV´s  
e nos ecopontos, bem como outros bens instalados na execução dos serviços objeto 
desta concessão, e ainda todas as instalações, equipamentos e sistemas implantados 
para a operação e funcionamento do SPAR-URE-SBC, serão revertidos ao patrimônio do 
Município ao final do contrato de Parceria Público Privada oriundo desta licitação. 
 
 
18.0 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PPP  
 
18.1. - Considerar-se-á extinto o contrato decorrente da presente licitação nas seguintes 
hipóteses, ressalvados o caso de força maior, plenamente justificado: 
 
I) término do prazo contratual; 
II) encampação; 
III) caducidade; 
IV) rescisão; 
V) anulação; ou 
VI) falência ou extinção da SPE; 
 
18.2. - A extinção da concessão devolve ao Município os direitos e deveres relativos à 
prestação dos serviços, bem como os bens referidos no item 17. 
 
18.3. - Após a extinção do contrato, o Município de São Bernardo do Campo procederá 
aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, salvo na hipótese de término do prazo contratual, quando estas providências 
deverão ser adotadas com antecedência. 
 
18.4. - Extinto o contrato antes de seu termo, o Município, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis, poderá: 
 
I) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valore-se de pessoal empregado na 
prestação dos serviços da concessão considerados imprescindíveis à sua continuidade; 
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II) manter os contratos firmados pela SPE com terceiros, pelo prazo e nas condições 
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes do não 
cumprimento das obrigações assumidas. 
 
18.5. - Considera-se encampação a retomada das atividades integrantes da concessão 
desta parceria público-privada, pelo Município, durante o prazo do contrato, em face das 
razões de interesse público, mediante lei autorizativa específica e precedida de 
pagamento de indenização.  
 
18.6. - O contrato poderá ter sua caducidade declarada pelo Município, respeitado o 
processo administrativo que assegure ampla defesa da SPE, nas hipóteses de; 
 
I) inexecução total do objeto da PPP; 
 
II) não implantação de algum dos Programas definidos no item 5.1.11 do Anexo I - Termo 
de Referência, bem como outros Programas que a Concessionária tenha apresentado em 
sua proposta técnica; 
 
III) deficiência reiterada na prestação dos serviços objeto da concessão; 
 
IV) descumprimento das obrigações de realização de obras ou melhorias, bem como 
aquisição de bens previstos no edital e todos os seus anexos, bem como no contrato; 
 
V) descumprimento as metas de universalização e de qualidade dos serviços, previstas 
na legislação e no contrato; 
 
VI) transferência do controle societário, cisão, fusão, incorporação ou redução do capital 
social da SPE, sem prévia anuência do Município; 
 
VII) transferência do contrato sem prévia anuência do Município; 
 
VIII) dissolução ou falência da SPE. 
 
18.7. - A declaração de caducidade não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis, nos 
termos deste edital e seus anexos, pelas infrações praticadas pela SPE. 
 
18.8. - A anulação será decretada pelo Município ou pelo Poder Judiciário, em caso de 
irregularidade grave e insanável do contrato, observado o regime de indenização previsto 
na Lei federal 8.987/95. 
 
 
19.0. – DAS PENALIDADES 
 
19.1. - Pela inobservância parcial ou total das obrigações previstas na legislação em 
vigor, em especial, das previstas neste edital e todos os seus anexos, bem como no futuro 
contrato, o Município poderá, de acordo com a natureza da infração e ao objeto do 
contrato a que se referir, aplicar à Concessionária, independentemente da ordem, as 
seguintes sanções:  
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I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Intervenção temporária dos serviços; 
IV) Suspensão do direito de licitar com o Município; 
V) Declaração de Inidoneidade. 
 
19.2. - Pela recusa da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, 
será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, sem prejuízo da pena de 
suspensão do direito de licitar com o Município de São Bernardo do Campo. 
 
19.3. - Pela inexecução total do objeto da PPP, caberá a aplicação da multa de 5% (cinco 
por cento) do valor adjudicado, sem prejuízo da penalidade de suspensão do direito de 
licitar com o Município de São Bernardo do Campo e a caducidade da outorga. 
 
19.4. - Pela não implantação de algum dos Programas definidos no item 5.1.11 do Anexo I 
- Termo de Referência, bem como outros Programas que a Concessionária tenha 
apresentado em sua proposta técnica, será aplicada multa correspondente a 3% (três por 
cento) do valor total do contrato e a caducidade da outorga. 
 
19.5. - Pela operação inadequada ou mau gerenciamento dos serviços, assim como o não 
cumprimento dos parâmetros e metas de qualidade nos serviços arrolados, dentro dos 
prazos estabelecidos, ensejará a multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao dia do valor mensal do contrato, até a resolução do problema, conforme 
infrações abaixo: 
 
a) Atraso injustificado para o início dos serviços; 
 
b) não disponibilização efetiva das instalações necessárias à execução do contrato, 
incluindo instalação administrativa; oficina; almoxarifado; estoque de equipamentos, 
componentes e peças; garagens e outras unidades indispensáveis aos serviços; 
 
c) não disponibilização de equipamentos, veículos, caminhões, máquinas, contêineres, 
caçambas, papeleiras, instalações dos Ecopontos e dos PEV´s e todos os demais 
necessários à execução contratual; 
 
d) não disponibilização de reserva técnica para a toda frota, contêineres, caçambas, 
papeleiras, instalações dos Ecopontos e dos PEV´s e todos os demais equipamentos; 
 
e) não manter o sistema de monitoramento e controle dos serviços, incluindo a instalação 
nos equipamentos e veículos, com a utilização de tecnologias de Sistema de 
Posicionamento Global – GPS: 
 
f) não disponibilização de mão-de-obra em quantidade adequada às exigências do edital 
e suficiente para a realização dos serviços contratados; 
 
g) não oferecimento de treinamentos e cursos aos empregados da Concessionária; 
 
h) não fornecimento de uniformes completos, equipamentos de proteção individual e pela 
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falta de sinalização para proteção individual e coletiva dos trabalhadores e terceiros; 
 
i) falta ou atraso no cumprimento de determinação para substituição de empregados no 
prazo de 24 horas; 
 
j) pela alteração dos planos de trabalho sem previa autorização da Prefeitura, 
impedimento de acesso da Fiscalização às oficinas e outras dependências utilizadas pela 
Concessionária; 
 
k) falta de comunicação aos munícipes dos serviços e horários em que serão realizados 
ou da alteração dos mesmos;   
 
l) não observância ou inexecução do cronograma de serviços programado pela 
administração pública; 
 
m) pelo uso de veículos sem condições de limpeza e conservação, ou veículos que 
causem o derramamento de detritos no trajeto; por falta de pás ou vassouras e limpeza 
incompleta de locais aonde tenha caído detritos; 
 
n) Por circuito de coleta não realizado, a partir da data de implantação total dos serviços, 
entendendo-se como circuito de coleta o percurso total das vias e trechos de vias 
atendidos por um veículo coletor num período de trabalho (as feiras livres serão 
consideradas individualmente como circuitos de coleta, para efeito de aplicação de 
penalidades); 
 
o) Por circuitos não completados, abandono sistemático de recipientes ou sacos 
plásticos; 
 
p) Pela falta de comunicação aos munícipes dos serviços e horários em que serão 
realizados ou da alteração dos mesmos; 
 
q) Por não atendimento às obrigações de lavagem, higienização, desinfecção, 
desodorização, manutenção e substituição dos veículos, caminhões, coletores, 
contêineres, caçambas, banheiros químicos e outros equipamentos; 
 
r) Pela utilização de produtos químicos sem a devida regularização ambiental e sem os 
devidos registros nos órgãos de controle, bem como uso de herbicidas esterilizantes de 
solo que prejudiquem a fertilidade; 
  
s) Pela verificação de falha na operação e execução dos serviços de limpeza de bocas 
de lobo e córregos, limpeza dos piscinões, transporte e tratamento dos resíduos deles 
derivados, não realizando a desobstrução destes locais; 
 
t) Pela não retirada de resíduos de entulhos e bens inservíveis nas calçadas, canteiros 
laterais e centrais, vias e logradouros públicos, próprios municipais, viadutos, alças de 
acesso, e seu transporte para as destinações adequadas; 
 
u) Pela disposição irregular de resíduos recolhidos dos pontos viciados do Município; 



44 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINIST RATIVA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
 
 

 
Concorrência Pública nº 10.010/2011 – RERRATIFICAÇÃO I 

 

v) Pela inobservância dos requisitos mínimos exigidos para as caçambas estacionárias, 
especialmente com a existência de rampas acopladas para os resíduos da construção 
civil e sua classificação como classe “A” (limpo) e classes “C” e “D” (sujos), conforme 
Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente; 
 
w) Pelo não cumprimento das exigências estabelecidas no projeto de remedição da área 
do Alvarenga, conforme proposta técnica da Concessionária, ou pela realização de 
atividades que afrontem ou ainda, que sejam incompatíveis com o Plano de Remediação 
da antiga área de lixão do Alvarenga aprovado pela CETESB; 
 
19.6. - Relativamente ao Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e 
Unidade de Recuperação de Energia - SPAR-URE-SBC serão aplicadas multas 
correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, pelas infrações 
abaixo: 
 
a) Não observância em qualquer uma das etapas de implantação do SPAR-URE-SBC, 
em descumprimento à proposta técnica e planos de trabalho; 
 
b) Pelo atraso injustificado no início de operação do SPAR-URE-SBC, em 
descumprimento ao cronograma de execução; 
 
c) Pela demora injustificada da Concessionária no processo de obtenção do 
licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto à Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, que configurem medidas protelatórias para o início da implantação 
do sistema; 

 
d) Pelo descumprimento na instalação dos equipamentos que compõem o SPAR-
URESBC, bem como na utilização de tecnologias e/ou processos diferentes daqueles 
apresentados na proposta técnica e planos de trabalho, não aprovados pela 
Municipalidade; 
 
d) Não atendimento das exigências ambientais constantes do licenciamento, bem como 
todas as exigências de mitigação e compensação ambiental definidos pelos órgãos de 
controle; 

 
e) Pela não apresentação do seguro de performance do empreendimento do SPAR-URE-
SBC que garanta o desempenho e eficiência do sistema proposto; 
 
19.7. - Pela não apresentação dos parâmetros de monitoramento e qualidade do ar, de 
acordo com o Termo de Referência para Estudo de Impacto Ambiental – EIA do SPAR-
URE-SBC, fica a Concessionária sujeita à multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
sobre o valor mensal do contrato, por dia, até que sejam apresentados. 
 
19.8. - No caso de vencimento do prazo de validade da garantia sem que seja efetuada a 
renovação ou prorrogação da mesma, fica a Concessionária sujeita à multa de 1,0% (um 
por cento) do valor mensal do contrato, independente da obrigatoriedade de renovação da 
garantia; 
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19.9. - No caso de interrupção injustificada dos serviços, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado, a multa será de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
sobre o valor mensal do contrato, por dia, até que sejam reiniciados os serviços.  
 
19.10. - Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas do contrato, exceto aquelas 
cujas sanções são as já estabelecidas, ficará a Concessionária sujeita à multa de 1% (um 
por cento) do valor mensal do contrato e, na reincidência, ao dobro, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que couber. 
 
19.11 - Todas as multas previstas neste item serão aplicadas em dobro no caso de 
reincidência. 
 
19.12. - Poderá a Prefeitura, na eventualidade de quaisquer irregularidades, expedir 
notificação escrita à Concessionária, para que regularize os trabalhos, antes da aplicação 
das penalidades previstas. 
 
19.13. - Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação dos 
mesmos. 
 
19.14. - As multas são independentes entre si; a aplicação de qualquer penalidade 
prevista neste edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das 
previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.  
 
19.15. - As licitantes e a Concessionária estarão, ainda, sujeitas às penalidades previstas 
nos artigos 89 a 96, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
19.16. - O valor relativo às multas eventualmente aplicadas será deduzido da garantia 
contratual ou de pagamentos devidos pela Prefeitura, oriundos da contratação. No caso 
de impossibilidade, será o valor inscrito na dívida ativa, para cobrança judicial. 
 
19.17. - O Município poderá determinar a intervenção, por meio de decreto, nas seguintes 
situações: 
 
a) paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção dos serviços 
fora das hipóteses contratuais e legais e sem apresentação de razões plausíveis, aceitas 
pelo Município; 
 
b) inadequação, insuficiência ou deficiência grave dos serviços prestados, não resolvidas 
em prazo fixado pelo Município para regularização da situação; 
 
c) desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má-administração que coloque em 
risco a continuidade dos serviços; 
 
d) infração à ordem econômica, nos termos da legislação própria; 
 
e) utilização da infra-estrutura para fins ilícitos; 
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f) omissão na prestação de contas ao Município ou oferecimento de óbice à atividade 
fiscalizatória que pressuponha a prática de qualquer das ocorrências previstas acima; 
 
g) outras hipóteses em que haja risco à continuidade, qualidade e generalidade dos 
serviços ou possam acarretar prejuízo à saúde pública ou ao meio ambiente. 
 
19.17.1. - Não será decretada a intervenção quando, a juízo do Município, esta for 
considerada inócua, injustamente benéfica à concessionária ou desnecessária. 
 
 
20.0. - DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO PODER CONCEDEN TE 
 
20.1. - Prestar todas as informações e dados necessários para a execução dos serviços; 
 
20.2. - Fiscalizar, regular, controlar e acompanhar permanentemente a execução dos 
serviços, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, 
devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e fiel 
cumprimento; 
 
20.3. - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços objeto do 
contrato; 
 
20.4. - Proceder à vistoria das instalações, em conjunto com a licitante vencedora, antes 
do início dos serviços e periodicamente, lavrando ata com relatório da situação 
observada; 
 
20.5. - Disponibilizar a área necessária à implantação do SPAR-URE-SBC; 
 
20.6. - Disponibilizar áreas necessárias à implantação dos Ecopontos;  
 
20.7. - Remunerar os serviços objeto da presente licitação na forma e nas condições 
pactuadas no contrato;  
 
20.8. - Efetuar a fiscalização e avaliação das atividades, dos serviços e/ou obras, exigindo 
o cumprimento do contrato e a manutenção da cidade; 
20.9. - Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo com a legislação; 
 
20.10. - Exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado às exigências 
do serviço; 
 
20.11. - Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se 
fizerem necessárias; 
 
20.12. - Fiscalizar as balanças, podendo indicar funcionário para acompanhar as 
operações de pesagem; 
 
20.13. - Responsabilizar-se pelo ônus das desapropriações e instituir servidões 
necessárias à execução dos serviços; 
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20.14. - Proceder as alterações para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato; 
 
20.15. - Controlar e gerenciar os procedimentos para a obtenção do licenciamento 
ambiental do SPAR-URE-SBC junto à CETESB, podendo colaborar e intervir nos trâmites 
processuais. 
 
 
21.0 - DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 
 
21.1. - Executar todos os serviços adequadamente, na forma da lei, das normas técnicas 
aplicáveis e do contrato, com o rigoroso cumprimento das características mínimas 
exigidas no Termo de Referência, bem como aquelas apresentadas na proposta técnica, 
projeto executivo, planos de trabalho aprovados e outros documentos técnicos existentes; 
 
21.2. - Responder integralmente pela execução de todos os serviços contemplados no 
contrato de Parceria Público Privada, por sua implantação, operacionalização e 
manutenção, em todas as etapas, e conforme cronograma de execução; 
 
21.3. - 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, inclusive o(s) responsável(is) técnico(s) apresentado(s) para atendimento do 
item 4.1.4, alíneas III e IV do edital que rege a licitação, os quais somente poderá(ao) ser 
substituído(s) por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado pelo Município; 
 
21.4. - Cumprir os prazos determinados no cronograma de execução dos serviços objeto 
dessa licitação de acordo com o contrato; 
 
21.5. - Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência do 
contrato, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos e veículos, 
isentando o município de quaisquer reclamações, multas ou indenizações, bem como de 
quaisquer vínculos empregatícios; 
 
21.6. - Elaborar e apresentar o Projeto Executivo, contemplando todos os Planos de 
trabalho e requisitos do Termo de Referência e da proposta técnica apresentada, nos 
prazos fixados no cronograma; 
 
21.7. - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão e zelar 
pela sua integridade; 
 
21.8. - Manter os equipamentos, máquinas e veículos em bom estado de funcionamento e 
dentro dos padrões de controle ambiental exigidos, quanto à poluição do ar e sonora, e 
em estrita observância às normas federais, estaduais e municipais; 
 
21.9. - Manter reserva técnica de todos os equipamentos, veículos, máquinas, 
contêineres, caçambas e todos os demais equipamentos necessários à execução 
contratual; 
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21.10. - Fornecer toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços e manter a sua 
equipe identificada fornecendo uniformes e calçados padronizados, com os equipamentos 
de proteção individual (EPI), conforme exigências das leis trabalhistas, necessárias ao 
seguro desempenho de suas funções; 
 
21.11. - Manter as logomarcas do município em todos os veículos e materiais de 
divulgação; 
 
21.12. - Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalização visual completa; 
 
21.13. - Sem prejuízo de suas responsabilidades, poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço 
concedido, bem como a implementação de projetos associados, não se estabelecendo 
qualquer vinculo entre estes e o município; 
 
21.14. - Cumprir as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais 
responsáveis pelo controle do meio ambiente; 
 
21.15. - Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos Órgãos 
Governamentais referidos, em decorrência dos serviços executados; 
 
21.16. - Cumprir as exigências impostas pelos Órgãos Governamentais responsáveis pela 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
21.17. - Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos referentes à 
execução dos serviços, aos técnicos do município, bem como enviar todos os elementos 
e comunicações referentes à execução do objeto contratual, por correspondência 
protocolizada ou meio eletrônico; 
 
21.18. - Permitir ao pessoal da fiscalização do Município, desde que devidamente 
identificados, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, 
possibilitando a vistoria das instalações, anotações relativas aos equipamentos, ao 
pessoal e ao material, fornecedores, e elementos referentes aos serviços; 
 
21.19. - Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à execução do contrato, 
podendo os mesmos ser de origem interna ou externa; 
 
21.20. - Disponibilizar a Municipalidade, quando solicitado, os documentos, estudos e 
projetos necessários à obtenção das Licenças Ambientais, facilitando a co-gestão e apoio 
aos trâmites processuais junto aos órgãos ambientais; 
 
21.21. - Obter, junto aos órgãos competentes, a renovação das licenças ambientais, bem 
como as demais licenças necessárias à efetiva execução de todos os serviços de limpeza 
e gestão, bem como para a implantação e operação da SPAR-URE-SBC; 
 
21.22. - Observar rigorosamente os planos de trabalho apresentados na proposta técnica, 
cumprindo as freqüências estabelecidas para os serviços de coleta de resíduos, coleta 
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conteinerizada, varrição manual e mecanizada, lavagem de vias e todos os demais 
serviços de limpeza estabelecidos no Termo de Referência;  
 
21.23. - Efetuar anualmente a análise dos resíduos coletados por região, abrangendo os 
parâmetros da composição física, densidade aparente, umidade, composição percentual 
de materiais, teor de matéria orgânica (ensaio gravimétrico), submetendo à 
MUNICIPALIDADE para aprovação prévia, o plano de amostragem, caracterização e 
método estatístico e de modelagem que será utilizado. 
 
21.24. - Implantar, substituir, complementar a quantidade suficiente, efetuar a 
manutenção, operacionalização, limpeza e higienização de todos os contêineres, 
papeleiras, lixeiras, caçambas e caçambas estacionárias exigidos no contrato, conforme 
estabelecido no Termo de Referência e na proposta técnica da Concessionária;  
 
21.25. - Implantar os Ecopontos, as Centrais de Triagem, as Áreas de Transbordo e 
Triagem de Resíduos de Construção Civil (RCC) e Unidade de Valorização de RCC, e 
efetuar sua operação conforme regras do Termo de Referência e da proposta técnica 
apresentada; 
 
21.26. – Disponibilizar áreas necessárias para a implantação das Centrais de Triagem, 
Áreas de Triagem e Transbordo de Resíduos da Construção Civil e Unidade de 
Valorização de RCC;  
 
21.27. - Desenvolver e implantar Programa de Informação e Educação Ambiental em 
conformidade com o Termo de Referência e proposta técnica apresentada; 
 
21.28.- Apresentar aos munícipes todas as informações necessárias sobre os serviços de 
limpeza, indicando as freqüências dos serviços, planejamento, maneira correta de 
utilização dos contêineres, adequabilidade do ensacamento dos resíduos, diferentes tipos 
de resíduos, dados educativos e outros aspectos de relevância do contrato; 
 
21.29. - Realizar integralmente a Remediação da Área da Área do antigo lixão do 
Alvarenga, nos termos do Plano proposto pela Concessionária na proposta técnica, 
elaborado em conformidade com as diretrizes e estudos de concepção estabelecidos no 
Plano de Remediação  apresentado pelo Município á CETESB, constante do Termo de 
Referência, Anexo I-I deste edital;  
 
21.30. - Responder integralmente pela execução das obras de instalação e pela operação 
do SPAR-URE-SBC, pela execução dos serviços e por eventuais danos deles 
decorrentes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, no contrato a ser 
firmado e demais documentos que o integrarem; 
 
21.31. - Receber todos os resíduos domiciliares e provenientes da poda no SPAR-URE-
SBC, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, 
ininterruptamente; 
 
21.32. - Apresentar seguro de performance do empreendimento do SPAR-URE-SBC, nos 
termos já definidos no item 12.4 deste edital; 
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21.33.- Realizar obras, fornecer e implantar equipamentos e instalações necessárias à 
execução do objeto, bem como à continuidade modernização, ampliação e 
universalização dos serviços; 
 
21.34. - Prover os investimentos necessários, observado o disposto no edital, contrato e 
no plano de negócios constante da proposta comercial da Concessionária; 
 
21.35. - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
 
21.36. - Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
 
21.37. - Submeter-se à fiscalização do Município, permitindo o acesso de suas agentes, 
em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, 
bem como a seus registros contábeis; 
 
21.38. - Executar os serviços de forma a não colocar em risco a saúde humana, nem 
causar prejuízo ao meio ambiente, higiene e limpeza dos locais públicos; 
 
21.39. - Privilegiar as tecnologias ecologicamente equilibradas, na forma da legislação e 
regulamentação; 
 
21.40. - Criar mecanismos para permanente participação dos munícipes no planejamento 
dos serviços e responder suas reclamações em prazo razoável, observado especialmente 
o disposto nas especificações técnicas; 
 
21.41. - Realizar as ampliações necessárias à execução do objeto contratado, sempre 
que determinadas pelo Município e justificadas à luz do interesse público, garantido o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
 
21.42. - Submeter previamente ao Município qualquer alteração que pretenda fazer nos 
estatutos que digam respeito à cisão, fusão, incorporação, transferência ou alteração no 
controle societário ou capital social; 
 
21.43. - Utilizar sempre que exigido, equipamentos certificados; 
 
21.44. - Arcar com os tributos que a legislação obrigar em função das atividades inerentes 
ao contrato; 
 
21.45. - Obter tempestivamente todas as licenças ou autorizações administrativas 
necessárias à execução do objeto do contrato, sejam elas de âmbito federal, estadual ou 
municipal, sobretudo as de natureza ambiental, arcando com todos os ônus e 
responsabilidades relativos a tais licenças; 
 
21.46. - Fazer constar expressamente que todos os contratos celebrados com terceiros 
contenham disposição que desonere o Município de quaisquer obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Concessionária, seja de maneira subsidiária, solidária 
ou supletiva; 
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21.47. - Caso contrate com terceiros a realização de atividade inerente ao objeto da 
concessão ou que seja essencial para a continuidade dos serviços concedidos, fazer 
constar do respectivo contrato disposição assegurando a sub-rogação automática do 
contrato em favor do Município, no caso de extinção do contrato de parceria público-
privada, com prévia, irretratável e irrevogável anuência do contratado; 
 
21.48. - Cumprir todas as normas de higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho, 
nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, Legislação federal, estadual e/ou 
municipal aplicável, Normas Regulamentadoras e outras pertinentes ao objeto do 
contrato; 
 
21.49. - durante a vigência do contrato, a Concessionária será a única responsável 
perante terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal, prepostos e contratados na 
prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo uso dos equipamentos ou 
instalações, excluído o Município de quaisquer reclamações e/ou indenizações, não 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município; 
 
 
22.0. - DA FISCALIZAÇÃO 
 
22.1. - A fiscalização será exercida pelo Município e/ou por órgão ou entidade por ele 
indicada ou criada para este fim, que disponibilizará de fiscais efetivos para avaliação e 
verificação da execução, utilizando-se de critérios objetivos do Sistema de Avaliação dos 
Serviços, conforme Anexo I-F do Termo de Referência. 
 
22.2. - A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, 
os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 
disciplinares, de segurança ou outros; 
 
22.3. - A fiscalização se reserva ao direito de controlar e gerenciar os procedimentos para 
a obtenção do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto à CETESB, podendo 
colaborar e intervir nos trâmites processuais. 
 
22.4. - A Concessionária será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, da 
execução dos serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora. Deverá, 
também, facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde 
se encontrem materiais destinados à execução dos serviços, mesmo que em propriedade 
de terceiros. 
 
22.5. - O controle e fiscalização pela implantação, execução e operação de todos os 
serviços objeto desta Parceria Público Privada serão efetuados pela Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo e/ou por órgão ou entidade por ela indicada ou criada para 
este fim, podendo também criar regulamentação dos serviços. 
 
22.6. - As exigências e a função da fiscalização não eximem a Concessionária das 
responsabilidades assumidas na execução do serviço. 
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22.7. - A Concessionária deverá fornecer, a qualquer momento, quando solicitado, todas 
as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em 
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma. 
 
 
23.0. - DOS INSTRUMENTOS GARANTIDORES DO MUNICÍPIO  
 
23.1. - O Município arrola como instrumentos garantidores, para fins de garantia real da 
Parceria Público-Privada de que trata este contrato os imóveis abaixo especificados, de 
acordo com a Lei Municipal n.º 6.137/11, Anexo VII deste edital: 
 
I - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-013-017, com 21.153,00m², 
situado na Avenida Caminho do Mar nº 2.795, objeto da Transcrição nº 20.762, do 
Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo e 
inscrito no cadastro imobiliário sob o nº 013.034.172.000, cuja descrição do imóvel 
encontra-se caracterizada na planta nº M-517, com valor fiscal de R$ 19.467.741,79 
(dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais 
e setenta e nove centavos); 
 
II - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-012-011, com 2.065,93m², 
situado na Rua Jacquey nº 61, objeto da Transcrição nº 42.237, do Primeiro Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no cadastro 
imobiliário sob o nº 012.023.014.000, cuja descrição do imóvel encontra-se caracterizada 
na planta nº M-529, com valor fiscal de R$ 3.113.292,02 (três milhões, cento e treze mil, 
duzentos e noventa e dois reais e dois centavos); 
 
III - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-004-122, com 19.404,00m², 
situado na Avenida Wallace Simonsen nº 222, objeto da Matrícula nº 15.055, do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no 
cadastro imobiliário sob o nº 004.031.001.000, cuja descrição do imóvel encontra-se 
caracterizada na planta nº A2-793, com valor fiscal de R$ 11.879.690,01 (onze milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e um centavo); e 
 
IV - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-11-20, com 8.440,37m², 
situado na Avenida Kennedy nº 1058, remanescente da Transcrição nº 19.206 do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no 
cadastro imobiliário sob o nº 011.038.005.000, cuja descrição do imóvel encontra-se 
caracterizada na planta nº A0-1472 (área A2), com valor fiscal de R$ 14.002.313,13 
(quatorze milhões, dois mil, trezentos e treze reais e treze centavos). 
 
23.2.- Estas garantias poderão ser substituídas pelo Município no caso de criação de 
Fundo(s) específico(s) que venham a garantir a execução contratual ou outra fonte de 
garantia. 
 
 
 
 
 



53 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINIST RATIVA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
 
 

 
Concorrência Pública nº 10.010/2011 – RERRATIFICAÇÃO I 

 

24.0. - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
24.1. - As despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere esta licitação 
correrão por conta das dotações orçamentárias  n.º 
07.074.3.3.90.39.00.15.452.0015.2213.01 e 07.074.3.3.90.39.00.15.452.0015.2214.01. 
 
 
25.0. - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1. - A participação da empresa nesta licitação, com a entrega dos envelopes, significa 
que tem pleno conhecimento dos termos deste edital e que se responsabiliza pela 
veracidade das seguintes informações: 
 
a) que de acordo com as especificações fornecidas pela Municipalidade, há perfeita 
condição para a execução completa dos serviços; 
 
b) que se possuir cem ou mais empregados, dois a cinco por cento dos seus cargos 
estarão preenchidos por beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
conforme preceitua o artigo 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e Portaria 
nº 4.677, de 29 de julho de 1998. 
 
25.2. - Este edital estará afixado no Quadro de Editais localizado na Av. Kennedy, nº 
1.100 - Bairro Anchieta, nesta cidade, no Prédio do Departamento de licitações e 
Materiais, local onde poderá ser consultado no horário das 08:30 às 17:00 horas. 
 
25.3. - Para adquirir este edital e seus anexos, o interessado deverá dirigir-se ao balcão 
de expediente do Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1, localizado no mesmo 
endereço e horário citados no item anterior, munido de CD (Compact Disc) gravável, de 
boa qualidade. 
 
25.4. - As dúvidas e questionamentos, assim como interposição de impugnação do edital, 
e eventuais recursos e impugnações no curso da licitação, deverão ser apresentados por 
escrito e protocolizados no endereço e horário mencionados no item 25.2, aos cuidados 
da Seção de Licitação e Contratação de Obras e Serviços – SA.213. 
 
25.5. - Não serão aceitos consultas, recursos e impugnações por outro meio senão aquele 
mencionado no item anterior. 
 
25.6. - As respostas às consultas, bem como o resultado do julgamento dos recursos e 
impugnações serão afixados no Quadro de Editais localizado no mesmo endereço 
mencionado no item 25.2, bem como divulgadas por publicação oficial ou no site oficial da 
Municipalidade. 
 
25.7. - Somente serão respondidas as dúvidas encaminhadas até o segundo dia útil que 
anteceder a data de abertura da licitação.  
 
25.8. - Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente licitação e do contrato que vier a ser firmado. 
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25.9. - Segue anexo ao presente edital: 
 
 
Anexo I:  TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
 
 

Anexo I-A:  Plano Básico de Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos; 
 
Anexo I-B: Plano Básico de Varrição Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos; 
 
Anexo I-C:  Relação de Feiras Livres; 
 
Anexo I-D: Relação de Assentamentos Precários e/ou irregulares; 
 
Anexo I-E: Relação de Quantitativos Mínimos de Veículos, Equipamentos e Serviços 
atualmente prestados;  
 
Anexo I-F:  Sistema de Avaliação dos Serviços e Modelo de Ficha de Avaliação de 
Desempenho; 
 
Anexo I-G:  Relação de Pontos de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis – 
PEVs; 
 
Anexo I-H:  Projeto Ecopontos – Proposta de Locais para Implantação; 
 
Anexo I-I:  Termo de Referência para Remediação da Área do Alvarenga; 
 
Anexo I-J: Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/Rima do Sistema de 
Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de Recuperação de 
Energia (SPAR-URE); 
 
Anexo I-K:  Plano Municipal de Resíduos do município de São Bernardo do Campo. 

 
 
Anexo II:  CRONOGRAMA GERAL DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;  
 
 
Anexo III:  METAS, OBRIGAÇÕES E QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA;  
 
 
Anexo IV:  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHAS DE CUSTO  
 
 
Anexo V:  MINUTA DO CONTRATO; 
 
 
Anexo VI:  LEI MUNICIPAL N.º 6.137, DE 11 DE JULHO DE 2011. 
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Anexo VII: TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 

SA.213.1, em 09 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 

MARLI MARIA SARTORI 
Chefe de Seção – SA.213 

 
 
 
 

PLÍNIO ALVES DE LIMA 
Chefe de Divisão – SA.21 

 

 

 

 

 

 

EDNA PEREIRA DE CARVALHO 
Diretora – SA.2 
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MINUTA 

 

ANEXO V  
 

TERMO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 
N.º .............../2011 

 
 
EMENTA: TERMO DE CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE PARCERIA PÚBLICO-
PRIVADA – PPP OBJETIVANDO A OUTORGA 
DO SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO E 
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 
CONCESSIONÁRIA: ................................... .... 
 
CONCORRÊNCIA Nº. 10.010/2011 

 
 
 

Por este instrumento, as partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO , inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o n.º 46.523.239/0001-47, neste ato representado pela 
Secretária de .............., Sr. ..............., doravante denominado apenas MUNICÍPIO, e, de 
outro, a empresa ......................................................................................................, com 
endereço............................................................................................................, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 
......................................., por seu representante legal abaixo nomeado, doravante 
designada simplesmente CONCESSIONÁRIA, tendo em vista o constante e decidido no 
Processo de Contratação n.º 80.097/2011 doravante referido simplesmente como 
PROCESSO, em especial a deliberação da Comissão de Julgamento de Licitações – 
COJUL n.º ............/2011, inserta às fls. ................. do mencionado processo, devidamente 
homologada pelo Secretário da Pasta (fls. ............................), resolvem celebrar o 
presente contrato, nos termos das disposições a seguir discriminadas: 

 
 

DO OBJETO 
 
1.0 - A Concessionária obriga-se em regime de Parceria Público-Privada, a execução do 
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, de acordo 
com sua proposta técnica e comercial, rigorosamente dentro das especificações técnicas 
constantes do edital de CP n.º 10.010/2011 e seus anexos, os quais, para todos os 
efeitos, fazem parte desta avença.   
 
1.1 - Compreendem no objeto deste contrato os seguintes serviços e atividades: 
 
 



2 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

1.1.1 - Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de 
varrição; 
 
1.1.2 - Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; 
 
1.1.3 - Fornecimento, implantação, manutenção e higienização de papeleiras; 
 
1.1.4 - Coleta e transporte de grandes objetos; 
 
1.1.5 - Lavagem manual e mecanizada de vias e logradouros públicos; 
 
1.1.6 - Operação feira limpa; 
 
1.1.7 - Limpeza de núcleos e áreas de difícil acesso; 
 
1.1.8 - Roçada, corte de mato e de gramíneas e capinação mecânica e química; 
 
1.1.9 - Poda de galhos de árvores, transporte e trituração; 
 
1.1.10 - Remoção de árvores e reparos em passeios danificados pela remoção de 
árvores; 
 
1.1.11 - Limpeza de bocas de lobo e de córregos e transporte de resíduos; 
 
1.1.12 - Limpeza de piscinões municipais, transporte e tratamento dos resíduos; 
 
1.1.13 - Serviços gerais de limpeza pública; 
 
1.1.14 - Programa de informação e de educação ambiental; 
 
1.1.15 - Sistema de monitoramento, controle e avaliação dos serviços; 
 
1.1.16 - Programa de minimização de resíduos – coleta seletiva, implantação de PEVs e 
Ecopontos e Programa de gestão integrada e de manejo de resíduos da construção civil – 
RCC; 
 
1.1.17 - Remediação da área do antigo lixão do Alvarenga; 
 
1.1.18 - Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de 
Recuperação de Energia (SPAR-URE-SBC); 
 
1.1.9 - Outros serviços apresentados na proposta técnica da Concessionária, descritos 
adiante: ______________  
 
 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

2.0 - O prazo de vigência da concessão será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data 
da assinatura deste contrato de PPP, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos, 
nos termos da Lei. 
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2.1 - Os prazos para o cumprimento de todas as obrigações, formalidades e início de 
cada etapa dos serviços contratados deverão seguir rigorosamente o cronograma 
apresentado pela Concessionária em sua proposta técnica, o qual faz parte deste contrato 
e balizará o controle e fiscalização dos serviços, e cujo descumprimento ensejará a 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
3.0 - Os serviços serão iniciados pela Concessionária somente após o recebimento da 
respectiva Ordem de Serviço para o início do contrato, a qual deverá ser retirada no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação do Município. 
 
3.1 - A Concessionária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, acréscimos 
ou supressões nos serviços, até o limite previsto no § 1o  do art. 65 da Lei 8.666/93, sobre 
o valor inicial atualizado do contrato. 
 
3.2 - Após o recebimento da Ordem de Serviço, a Concessionária deverá iniciar suas 
atividades, conforme cronograma apresentado em sua Proposta Técnica, cumprindo 
todas as obrigações impostas no edital, no contrato, na proposta técnica e no termo de 
referência. 
 
3.3 - A partir do início da execução contratual, é dever da Concessionária a obtenção de 
todas as licenças e alvarás necessários para a execução dos serviços contratados, e 
também do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC, observando rigorosamente a 
legislação pertinente e prazos estabelecidos no cronograma.  
 
3.4 - A Concessionária fica obrigada a elaborar o projeto executivo dos serviços, o que 
será feito mediante apresentação dos Planos de Trabalho para todos os serviços, em 
estrita conformidade com a proposta técnica apresentada, conforme especificações do 
Termo de Referência, sendo que a execução de todos os serviços e obras deverá 
observar as normas contidas neste mesmo anexo. 
 
3.5. - As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela Concessionária serão regidas 
pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo 
qualquer relação entre os terceiros contratados por ela e o Município. 
 
 

DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS 
 
4.0 - A remuneração da Concessionária será efetivada mediante pagamento de um valor 
fixo mensal, por ela apresentada na proposta, correspondente a R$ _____ 
(_____________), em conformidade com a proposta comercial apresentada na licitação e 
todas as planilhas que o compõe, que fazem parte integrante deste contrato, devendo ser 
abatidos os valores de receitas acessórias percebidas pela Concessionária. 
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4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a Concessionária enviará mensalmente o relatório de 
todos os serviços prestados, indicando seus quantitativos, bem como a relação das 
receitas acessórias obtidas durante o período, as quais gerarão os descontos nas faturas, 
observando-se o seguinte: 
 
4.1.1 - Após a implantação do SPAR-URE-SBC e início de sua operação, com a 
ocorrência de receitas acessórias não previstas no Plano de Negócio da Concessionária, 
esta deverá repassar 10% (dez por cento) do lucro líquido advindo destas receitas ao 
Município, em forma de desconto mensal do valor pago como contraprestação dos 
serviços.  
 
4.1.1.1 - Igualmente, este mesmo percentual de desconto deverá ser ofertado com o 
crescimento da receita advinda do tratamento de outros resíduos, da prestação de outros 
serviços/contratos com terceiros e outros fatores de geração de receitas não 
considerados na proposta técnica. 
 
4.1.1.2 - Consideram-se receitas acessórias aquelas que sejam obtidas pela 
Concessionária durante toda a vigência da outorga da concessão, não previstas na 
proposta técnica e comercial da mesma. 
 
4.1.1.3 - Entende-se por receitas complementares aquelas previstas e estimadas nas 
propostas técnicas e comercial da Concessionária, a exemplo da venda de energia, de 
materiais recicláveis, de composto orgânico e outras. 
 
4.2 - O faturamento dos serviços prestados ao Município serão efetuados mensalmente, 
devendo ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente àquele a que se 
refere a prestação dos serviços executados. 
 
4.3 - A aceitação da nota fiscal e o pagamento correspondente não isentarão a 
Concessionária das responsabilidades contratuais ou implicarão no recebimento definitivo 
dos serviços, que somente se dará mediante verificação do cumprimento das condições 
de execução dos serviços; 
 
4.4 - O pagamento da nota fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, mediante 
crédito em conta corrente de titularidade da Concessionária, contados da data de 
aceitação da nota fiscal/fatura.  
 
4.5 - Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número deste contrato. 
 
4.6 - Para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da PPP, com relação 
ao crescimento da geração de resíduos no Município, deverão ser considerados os 
seguintes aspectos: 
 
a) A diretriz de redução na geração de resíduos incorporada pelo Plano Municipal de 
Resíduos - Cenário 1, que projetou a curva de crescimento de geração na perspectiva 
nesta redução; 
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b) que o novo sistema de limpeza pública definido para o Município de São Bernardo do 
Campo adotou diversos programas neste intuito, e considerando ainda que o novo 
sistema de remuneração pelos serviços prestados, pelo valor global, deve estabelecer 
uma lógica econômica capaz de premiar a eficiência. 
 
4.7 - Com base nas diretrizes acima definidas, fica estipulado que somente será 
considerado para efeito de repactuação do contrato, o crescimento da geração de 
resíduos superior a 15% (quinze por cento) do previsto e projetado no Plano Municipal de 
Resíduos do Município de São Bernardo do Campo. 
 
4.8 - Na ocorrência do crescimento na geração de resíduos nas condições deste item, só 
será incorporado nos cálculos 50% (cinquenta por cento) deste crescimento, repactuando-
se a cada 12 (doze) meses.  
 
4.9 - Definido o balanço de massa e os processos tecnológicos da proposta vencedora, 
após a implantação e início da operação do SPAR-URE-SBC, os custos com a disposição 
final das cinzas e escórias deverão ser objeto de repactuação de preços, caso os mesmos 
não sejam classificados como: Cinzas de filtros: Classe I e Escórias: Classe II, pelos 
órgãos ambientais competentes. 
 
4.10 - Ressalvado o disposto na cláusula 4.7 deste contrato, na ocorrência de fatores que 
gerem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que comprovados pela 
Concessionária, nos termos previstos no art. 65, II, “d” da Lei federal 8.666/93, será 
concedida a repactuação de preços. 
 
4.10.1 - Será objeto de repactuação de preços a ocorrência de incentivos fiscais e 
isenções tributárias que incidam na prestação dos serviços, o que gerará desconto em 
favor do Município. 
 
4.10.2 - A Concessionária terá direito à repactuação de preços imediata quando houver 
modificação dos fatores de formação de preços para o tratamento de resíduos do SPAR-
URE-SBC, considerados em sua proposta comercial, tais como valor de venda da 
energia, valor de compra do gás para co-geração de energia, custo de disposição de 
cinzas e escórias e outros. A concessão da repactuação, neste caso, terá como termo 
inicial a data da ocorrência do fato gerador do desequilíbrio. 
 
4.11 - Ultrapassados os 12 (doze) meses da apresentação da proposta, conforme 
estabelece a Lei Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, mediante o requerimento 
expresso da Concessionária, os preços serão reajustados, obedecido o seguinte critério: 
 
4.12 - Fica definido o IPCA como índice geral de preços básico a ser utilizado, como 
segue: 

 
a) Na eleição do índice: 
 
 - um mês de retroação da data base (mês da entrega da proposta); 
 - um mês de retroação da incidência. 
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b) Na incidência: A variação apurada será aplicada sobre o preço proposto e incidirá no 
13º mês contado da data de apresentação da proposta e assim sucessivamente. 
 
4.13 - Havendo necessidade de readequação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, serão utilizados como parâmetros iniciais de recomposição os valores previstos 
na proposta comercial, em confronto com as justificativas e elementos comprobatórios 
pertinentes, segundo as disposições contratuais. 
  
 

DA GARANTIA E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 

5.0 - Antecedendo à assinatura deste instrumento, a Concessionária prestou garantia 
observando as estipulações do edital de CP n.º _____________________, optando pela 
modalidade _______________, no valor de R$ _________, com validade até ________, 
que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. 
 
5.1 - Igualmente, a Concessionária apresentou o Seguro de Performance do 
empreendimento do SPAR-URE-SBC, identificado como _____________. 
 
5.2 - A garantia e seguros prestados deverão abranger todo o período contratual, devendo 
a Concessionária prorrogá-la, renová-la e atualizá-la a cada término do vencimento, 
sendo restituída após o término do contrato de PPP, desde que o mesmo tenha sido 
cumprido satisfatoriamente. 
 
5.2.1 - Caso este contrato seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia deverá 
ser renovada, de modo a abranger o período total de execução. 
 
5.3 - No caso de depósito em títulos da dívida pública, a Secretaria Municipal de 
Finanças, efetuará análise prévia dos mesmos objetivando verificar as condições de 
mensuração de valor e de resgate. 
 
5.4 - O Município se reserva o direito de efetuar cobrança ou descontar de valores 
devidos à Concessionária no caso do valor da garantia ser insuficiente para cobrir danos 
ou multas. 
 

 
DOS BENS 

 
6.0 - Todas as Centrais de Triagem, Papeleiras, Contêineres, Caçambas, equipamentos 
utilizados nos PEV´s  e nos Ecopontos, bem como outros bens instalados na execução 
dos serviços objeto desta concessão, e ainda todas as instalações, equipamentos e 
sistemas implantados para a operação e funcionamento do SPAR-URE-SBC, serão 
revertidos ao patrimônio do Município ao final do contrato de Parceria Público Privada 
oriundo deste contrato. 
 
6.1 - A Concessionária deverá manter os bens e equipamentos utilizados na prestação de 
todos os serviços, bem como todas as instalações e equipamentos do SPAR-URE-SBC 
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renovados, não permitindo a depreciação dos mesmos, buscando sempre a adequação 
às evoluções tecnológicas. 
 
 

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
 
7.0 - Considerar-se-á extinto o contrato decorrente da presente licitação nas seguintes 
hipóteses, ressalvados o caso de força maior, plenamente justificado: 
 
I) término do prazo contratual; 
II) encampação; 
III) caducidade; 
IV) rescisão; 
V) anulação; ou 
VI) falência ou extinção da SPE; 
 
7.1 - A extinção da concessão devolve ao Município os direitos e deveres relativos à 
prestação dos serviços, bem como os bens referidos na cláusula anterior. 
 
7.2 - Após a extinção do contrato, o Município procederá aos levantamentos, avaliações e 
liquidações necessárias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo na hipótese de 
término do prazo contratual, quando estas providências deverão ser adotadas com 
antecedência. 
 
7.3 - Extinto o contrato antes de seu termo, o Município, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, poderá: 
 
I) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valore-se de pessoal empregado na 
prestação dos serviços da concessão considerados imprescindíveis à sua continuidade; 
 
II) manter os contratos firmados pela SPE com terceiros, pelo prazo e nas condições 
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes do não 
cumprimento das obrigações assumidas. 
 
18.5. - Considera-se encampação a retomada das atividades integrantes da concessão 
desta parceria público-privada, pelo Município, durante o prazo do contrato, em face das 
razões de interesse público, mediante lei autorizativa específica e precedida de 
pagamento de indenização.  
 
18.6. - O contrato poderá ter sua caducidade declarada pelo Município, respeitado o 
processo administrativo que assegure ampla defesa da SPE, nas hipóteses de; 
 
I) inexecução total do objeto da PPP; 
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II) não implantação de algum dos Programas definidos no item 5.1.11 do Anexo I - Termo 
de Referência, bem como outros Programas que a Concessionária tenha apresentado em 
sua proposta técnica; 
 
III) deficiência reiterada na prestação dos serviços objeto da concessão; 
 
IV) descumprimento das obrigações de realização de obras ou melhorias, bem como 
aquisição de bens previstos no edital e todos os seus anexos, bem como no contrato; 
 
V) descumprimento as metas de universalização e de qualidade dos serviços, previstas 
na legislação e no contrato; 
 
VI) transferência do controle societário, cisão, fusão, incorporação ou redução do capital 
social da SPE, sem prévia anuência do Município; 
 
VII) transferência do contrato sem prévia anuência do Município; 
 
VIII) dissolução ou falência da Concessionária. 
 
7.4 - A declaração de caducidade não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis, nos 
termos deste edital e seus anexos, pelas infrações praticadas pela SPE. 
 
7.5 - A anulação será decretada pelo Município ou pelo Poder Judiciário, em caso de 
irregularidade grave e insanável do contrato, observado o regime de indenização previsto 
na Lei federal 8.987/95. 
 
 

DAS PENALIDADES 
 
8.0 - Pela inobservância parcial ou total das obrigações previstas na legislação em vigor, 
em especial, das previstas neste contrato, no edital e todos os seus anexos, o Município 
poderá, de acordo com a natureza da infração e ao objeto do contrato a que se referir, 
aplicar à Concessionária, independentemente da ordem, as seguintes sanções:  
 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Intervenção temporária dos serviços; 
IV) Suspensão do direito de licitar com o Município; 
V) Declaração de Inidoneidade. 
 
8.1 - Pela inexecução total do objeto deste contrato, caberá a aplicação da multa de 5% 
(cinco por cento) do valor adjudicado, sem prejuízo da penalidade de suspensão do direito 
de licitar com o Município e a caducidade da outorga. 
 
8.2 - Pela não implantação de algum dos Programas definidos no item 5.1.11 do Anexo I - 
Termo de Referência, bem como outros Programas que a Concessionária tenha  
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apresentado em sua proposta técnica, será aplicada multa correspondente a 3% (três por 
cento) do valor total do contrato e a caducidade da outorga. 
 
8.3 - Pela operação inadequada ou mau gerenciamento dos serviços, assim como o não 
cumprimento dos parâmetros e metas de qualidade nos serviços arrolados, dentro dos 
prazos estabelecidos, ensejará a multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao dia do valor mensal do contrato, até a resolução do problema, conforme 
infrações abaixo: 
 
a) atraso injustificado para o início dos serviços; 
 
b) não disponibilização efetiva das instalações necessárias à execução do contrato, 
incluindo instalação administrativa; oficina; almoxarifado; estoque de equipamentos, 
componentes e peças; garagens e outras unidades indispensáveis aos serviços; 
 
c) não disponibilização de equipamentos, veículos, caminhões, máquinas, contêineres, 
caçambas, papeleiras, instalações dos Ecopontos e dos PEV´s e todos os demais 
necessários à execução contratual; 
 
d) não disponibilização de reserva técnica para a toda frota, contêineres, caçambas, 
papeleiras, instalações dos Ecopontos e dos PEV´s e todos os demais equipamentos; 
 
e) não manter o sistema de monitoramento e controle dos serviços, incluindo a instalação 
nos equipamentos e veículos, com a utilização de tecnologias de Sistema de 
Posicionamento Global – GPS: 
 
f) não disponibilização de mão-de-obra em quantidade adequada às exigências do edital 
e suficiente para a realização dos serviços contratados; 
 
g) não oferecimento de treinamentos e cursos aos empregados da Concessionária; 
 
h) não fornecimento de uniformes completos, equipamentos de proteção individual e pela 
falta de sinalização para proteção individual e coletiva dos trabalhadores e terceiros; 
 
i) falta ou atraso no cumprimento de determinação para substituição de empregados no 
prazo de 24 horas; 
 
j) pela alteração dos planos de trabalho sem previa autorização do Município 
impedimento de acesso da Fiscalização às oficinas e outras dependências utilizadas pela 
Concessionária; 
 
k) falta de comunicação aos munícipes dos serviços e horários em que serão realizados 
ou da alteração dos mesmos;   
 
l) não observância ou inexecução do cronograma de serviços programado pela 
administração pública; 
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m) pelo uso de veículos sem condições de limpeza e conservação, ou veículos que 
causem o derramamento de detritos no trajeto; por falta de pás ou vassouras e limpeza 
incompleta de locais aonde tenha caído detritos; 
 
n) por circuito de coleta não realizado, a partir da data de implantação total dos serviços, 
entendendo-se como circuito de coleta o percurso total das vias e trechos de vias 
atendidos por um veículo coletor num período de trabalho (as feiras livres serão 
consideradas individualmente como circuitos de coleta, para efeito de aplicação de 
penalidades); 
 
o) por circuitos não completados, abandono sistemático de recipientes ou sacos 
plásticos; 
 
p) Pela falta de comunicação aos munícipes dos serviços e horários em que serão 
realizados ou da alteração dos mesmos; 
 
q) Por não atendimento às obrigações de lavagem, higienização, desinfecção, 
desodorização, manutenção e substituição dos veículos, caminhões, coletores, 
contêineres, caçambas, banheiros químicos e outros equipamentos; 
 
r) Pela utilização de produtos químicos sem a devida regularização ambiental e sem os 
devidos registros nos órgãos de controle, bem como uso de herbicidas esterilizantes de 
solo que prejudiquem a fertilidade; 
  
s) Pela verificação de falha na operação e execução dos serviços de limpeza de bocas 
de lobo e córregos, limpeza dos piscinões, transporte e tratamento dos resíduos deles 
derivados, não realizando a desobstrução destes locais; 
 
t) Pela não retirada de resíduos de entulhos e bens inservíveis nas calçadas, canteiros 
laterais e centrais, vias e logradouros públicos, próprios municipais, viadutos, alças de 
acesso, e seu transporte para as destinações adequadas; 
 
u) Pela disposição irregular de resíduos recolhidos dos pontos viciados do Município; 
 
v) Pela inobservância dos requisitos mínimos exigidos para as caçambas estacionárias, 
especialmente com a existência de rampas acopladas para os resíduos da construção 
civil e sua classificação como classe “A” (limpo) e classes “C” e “D” (sujos), conforme 
Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente; 
 
w) Pelo não cumprimento das exigências estabelecidas no projeto de remedição da área 
do Alvarenga, conforme proposta técnica da Concessionária, ou pela realização de 
atividades que afrontem ou ainda, que sejam incompatíveis com o Plano de Remediação 
da antiga área de lixão do Alvarenga aprovado pela CETESB; 
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8.4 - Relativamente ao Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e 
Unidade de Recuperação de Energia - SPAR-URE-SBC serão aplicadas multas 
correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, pelas infrações 
abaixo: 
 
a) Não observância em qualquer uma das etapas de implantação do SPAR-URE-SBC, 
em descumprimento à proposta técnica e planos de trabalho; 
 
b) Pelo atraso injustificado no início de operação do SPAR-URE-SBC, em 
descumprimento ao cronograma de execução; 
 
c) Pela demora injustificada da Concessionária no processo de obtenção do 
licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto à Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, que configurem medidas protelatórias para o início da implantação 
do sistema; 

 
d) Pelo descumprimento na instalação dos equipamentos que compõem o SPAR-
URESBC, bem como na utilização de tecnologias e/ou processos diferentes daqueles 
apresentados na proposta técnica e planos de trabalho, não aprovados pela 
Municipalidade; 
 
e) Não atendimento das exigências ambientais constantes do licenciamento, bem como 
todas as exigências de mitigação e compensação ambiental definidos pelos órgãos de 
controle; 

 
f) Pela não apresentação do seguro de performance do empreendimento do SPAR-URE-
SBC que garanta o desempenho e eficiência do sistema proposto; 
 
8.5 - Pela não apresentação dos parâmetros de monitoramento e qualidade do ar, de 
acordo com o Termo de Referência para Estudo de Impacto Ambiental – EIA do SPAR-
URE-SBC, fica a Concessionária sujeita à multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
sobre o valor mensal do contrato, por dia, até que sejam apresentados. 
 
8.6. - No caso de vencimento do prazo de validade da garantia sem que seja efetuada a 
renovação ou prorrogação da mesma, fica a Concessionária sujeita à multa de 1,0% (um 
por cento) do valor mensal do contrato, independente da obrigatoriedade de renovação da 
garantia; 
 
8.7 - No caso de interrupção injustificada dos serviços, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado, a multa será de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
sobre o valor mensal do contrato, por dia, até que sejam reiniciados os serviços.  
 
8.8 - Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas do contrato, exceto aquelas cujas 
sanções são as já estabelecidas, ficará a Concessionária sujeita à multa de 1% (um por 
cento) do valor mensal do contrato e, na reincidência, ao dobro, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que couber. 
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8.9 - Todas as multas previstas neste item serão aplicadas em dobro no caso de 
reincidência. 
 
8.10 - Poderá o Município, na eventualidade de quaisquer irregularidades, expedir 
notificação escrita à Concessionária, para que regularize os trabalhos, antes da aplicação 
das penalidades previstas. 
 
8.11 - Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação dos 
mesmos. 
 
8.12 - As multas são independentes entre si; a aplicação de qualquer penalidade prevista 
neste edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das previstas 
nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.  
 
8.13 - O valor relativo às multas eventualmente aplicadas será deduzido da garantia 
contratual ou de pagamentos devidos pelo Município, oriundos da contratação. No caso 
de impossibilidade, será o valor inscrito na dívida ativa, para cobrança judicial. 
 
8.14. - O Município poderá determinar a intervenção, por meio de decreto, nas seguintes 
situações: 
 
a) paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção dos serviços 
fora das hipóteses contratuais e legais e sem apresentação de razões plausíveis, aceitas 
pelo Município; 
 
b) inadequação, insuficiência ou deficiência grave dos serviços prestados, não resolvidas 
em prazo fixado pelo Município para regularização da situação; 
 
c) desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má-administração que coloque em 
risco a continuidade dos serviços; 
 
d) infração à ordem econômica, nos termos da legislação própria; 
 
e) utilização da infra-estrutura para fins ilícitos; 
 
f) omissão na prestação de contas ao Município ou oferecimento de óbice à atividade 
fiscalizatória que pressuponha a prática de qualquer das ocorrências previstas acima; 
 
g) outras hipóteses em que haja risco à continuidade, qualidade e generalidade dos 
serviços ou possam acarretar prejuízo à saúde pública ou ao meio ambiente. 
 
8.14.1. - Não será decretada a intervenção quando, a juízo do Município, esta for 
considerada inócua, injustamente benéfica à concessionária ou desnecessária. 
 
 
 



13 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO MUNICÍPIO 
 
9.0. - Prestar todas as informações e dados necessários para a execução dos serviços; 
 
9.1. - Fiscalizar, regular, controlar e acompanhar permanentemente a execução dos 
serviços, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, 
devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e fiel 
cumprimento; 
 
9.2. - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços objeto do 
contrato; 
 
9.3. - Proceder à vistoria das instalações, em conjunto com a licitante vencedora, antes do 
início dos serviços e periodicamente, lavrando ata com relatório da situação observada; 
 
9.4. - Disponibilizar a área necessária à implantação do SPAR-URE-SBC; 
 
9.5. - Disponibilizar áreas necessárias à implantação dos Ecopontos;  
 
9.6. - Remunerar os serviços objeto da presente licitação na forma e nas condições 
pactuadas no contrato;  
 
9.7. - Efetuar a fiscalização e avaliação das atividades, dos serviços e/ou obras, exigindo 
o cumprimento do contrato e a manutenção da cidade; 
 
9.8. - Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo com a legislação; 
 
9.9. - Exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado às exigências do 
serviço; 
 
9.10. - Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se 
fizerem necessárias; 
 
9.11. - Fiscalizar as balanças, podendo indicar funcionário para acompanhar as 
operações de pesagem; 
 
9.12. - Responsabilizar-se pelo ônus das desapropriações e instituir servidões 
necessárias à execução dos serviços; 
 
9.13. - Proceder as alterações para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato; 
 
9.14 - Controlar e gerenciar os procedimentos para a obtenção do licenciamento 
ambiental do SPAR-URE-SBC junto à CETESB, podendo colaborar e intervir nos trâmites 
processuais. 
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DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 
 
10.0 - Executar todos os serviços adequadamente, na forma da lei, das normas técnicas 
aplicáveis e do contrato, com o rigoroso cumprimento das características mínimas 
exigidas no Termo de Referência, bem como aquelas apresentadas na proposta técnica, 
projeto executivo, planos de trabalho aprovados e outros documentos técnicos existentes; 
 
10.1 - Responder integralmente pela execução de todos os serviços contemplados no 
contrato de Parceria Público Privada, por sua implantação, operacionalização e 
manutenção, em todas as etapas, e conforme cronograma de execução; 
 
10.2 - 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, inclusive o(s) responsável(is) técnico(s) apresentado(s) para atendimento do 
item 4.1.4, alíneas III e IV do edital que rege a licitação, os quais somente poderá(ao) ser 
substituído(s) por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovado pelo Município;;  
 
10.3 - Cumprir os prazos determinados no cronograma de execução dos serviços objeto 
dessa licitação de acordo com o contrato; 
 
10.4 - Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência do contrato, 
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos e veículos, 
isentando o município de quaisquer reclamações, multas ou indenizações, bem como de 
quaisquer vínculos empregatícios; 
 
10.5 - Elaborar e apresentar o Projeto Executivo, contemplando todos os Planos de 
trabalho e requisitos do Termo de Referência e da proposta técnica apresentada, nos 
prazos fixados no cronograma; 
 
10.6 - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão e zelar 
pela sua integridade; 
 
10.7 - Manter os equipamentos, máquinas e veículos em bom estado de funcionamento e 
dentro dos padrões de controle ambiental exigidos, quanto à poluição do ar e sonora, e 
em estrita observância às normas federais, estaduais e municipais; 
 
10.8 - Manter reserva técnica de todos os equipamentos, veículos, máquinas, contêineres, 
caçambas e todos os demais equipamentos necessários à execução contratual; 
 
10.9 - Fornecer toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços e manter a sua 
equipe identificada fornecendo uniformes e calçados padronizados, com os equipamentos 
de proteção individual (EPI), conforme exigências das leis trabalhistas, necessárias ao 
seguro desempenho de suas funções; 
 



15 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

10.10 - Manter as logomarcas do município em todos os veículos e materiais de 
divulgação; 
 
10.11 - Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalização visual completa; 
 
10.12 - Sem prejuízo de suas responsabilidades, poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço 
concedido, bem como a implementação de projetos associados, não se estabelecendo 
qualquer vinculo entre estes e o município; 
 
10.13 - Cumprir as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais 
responsáveis pelo controle do meio ambiente; 
 
10.14 - Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos Órgãos 
Governamentais referidos, em decorrência dos serviços executados; 
 
10.15 - Cumprir as exigências impostas pelos Órgãos Governamentais responsáveis pela 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
10.16 - Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos referentes à 
execução dos serviços, aos técnicos do município, bem como enviar todos os elementos 
e comunicações referentes à execução do objeto contratual, por correspondência 
protocolizada ou meio eletrônico; 
 
10.17 - Permitir ao pessoal da fiscalização do Município, desde que devidamente 
identificados, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, 
possibilitando a vistoria das instalações, anotações relativas aos equipamentos, ao 
pessoal e ao material, fornecedores, e elementos referentes aos serviços; 
 
10.18 - Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à execução do contrato, 
podendo os mesmos ser de origem interna ou externa; 
 
10.19 - Disponibilizar ao Município, quando solicitado, os documentos, estudos e projetos 
necessários à obtenção das Licenças Ambientais, facilitando a co-gestão e apoio aos 
trâmites processuais junto aos órgãos ambientais; 
 
10.20 - Obter, junto aos órgãos competentes, a renovação das licenças ambientais, bem 
como as demais licenças necessárias à efetiva execução de todos os serviços de limpeza 
e gestão, bem como para a implantação e operação da SPAR-URE-SBC; 
 
10.21 - Observar rigorosamente os planos de trabalho apresentados na proposta técnica, 
cumprindo as freqüências estabelecidas para os serviços de coleta de resíduos, coleta 
conteinerizada, varrição manual e mecanizada, lavagem de vias e todos os demais 
serviços de limpeza estabelecidos no Termo de Referência, Proposta Técnica, Projeto 
Executivo e outros documentos técnicos pertinentes; 
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10.22 - Efetuar anualmente a análise dos resíduos coletados por região, abrangendo os 
parâmetros da composição física, densidade aparente, umidade, composição percentual 
de materiais, teor de matéria orgânica (ensaio gravimétrico), submetendo ao Município 
para aprovação prévia, o plano de amostragem, caracterização e método estatístico e de 
modelagem que será utilizado. 
 
10.23 - Implantar, substituir, complementar a quantidade suficiente, efetuar a manutenção, 
operacionalização, limpeza e higienização de todos os contêineres, papeleiras, lixeiras, 
caçambas e caçambas estacionárias exigidas no contrato, conforme estabelecido no 
Termo de Referência e na proposta técnica da Concessionária; 
 
10.24 - Implantar os Ecopontos, as Centrais de Triagem, as Áreas de Transbordo e 
Triagem de Resíduos de Construção Civil (RCC) e Unidade de Valorização de RCC, e 
efetuar sua operação conforme regras do Termo de Referência e da proposta técnica 
apresentada; 
 
10.25 – Disponibilizar áreas necessárias para a implantação das Centrais de Triagem, 
Áreas de Triagem e Transbordo de Resíduos da Construção Civil e Unidade de 
Valorização de RCC;  
 
10.26 - Desenvolver e implantar Programa de Informação e Educação Ambiental em 
conformidade com o Termo de Referência e proposta técnica apresentada; 
 
10.27 - Apresentar aos munícipes todas as informações necessárias sobre os serviços de 
limpeza, indicando as freqüências dos serviços, planejamento, maneira correta de 
utilização dos contêineres, adequabilidade do ensacamento dos resíduos, diferentes tipos 
de resíduos, dados educativos e outros aspectos de relevância do contrato; 
 
10.28 - Realizar integralmente a Remediação da Área da Área do antigo lixão do 
Alvarenga, nos termos do Plano proposto pela Concessionária na proposta técnica, 
elaborado em conformidade com as diretrizes e estudos de concepção estabelecidos no 
Plano de Remediação apresentado pelo Município á CETESB, constante do Termo de 
Referência, Anexo I-I do Termo de Referência, que faz parte integrante deste contrato;  
 
10.29 - Responder integralmente pela execução das obras de instalação e pela operação 
do SPAR-URE-SBC, pela execução dos serviços e por eventuais danos deles 
decorrentes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, no contrato a ser 
firmado e demais documentos que o integrarem; 
 
10.30 - Receber todos os resíduos domiciliares e provenientes da poda no SPAR-URE-
SBC, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, 
ininterruptamente; 
 
10.31 - Realizar obras, fornecer e implantar equipamentos e instalações necessárias à 
execução do objeto, bem como à continuidade modernização, ampliação e 
universalização dos serviços; 



17 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

10.32 - Prover os investimentos necessários, observado o disposto no edital, contrato e 
no plano de negócios constante da proposta comercial da Concessionária; 
 
10.33 - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
 
10.34 - Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão; 
 
10.35 - Submeter-se à fiscalização do Município, permitindo o acesso de suas agentes, 
em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, 
bem como a seus registros contábeis; 
 
10.36 - Executar os serviços de forma a não colocar em risco a saúde humana, nem 
causar prejuízo ao meio ambiente, higiene e limpeza dos locais públicos; 
 
10.37 - Privilegiar as tecnologias ecologicamente equilibradas, na forma da legislação e 
regulamentação; 
 
10.38 - Criar mecanismos para permanente participação dos munícipes no planejamento 
dos serviços e responder suas reclamações em prazo razoável, observado especialmente 
o disposto nas especificações técnicas; 
 
10.39 - Realizar as ampliações necessárias à execução do objeto contratado, sempre que 
determinadas pelo Município e justificadas à luz do interesse público, garantido o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
 
10.40 - Submeter previamente ao Município qualquer alteração que pretenda fazer nos 
estatutos que digam respeito à cisão, fusão, incorporação, transferência ou alteração no 
controle societário ou capital social; 
 
10.41 - Utilizar sempre que exigido, equipamentos certificados; 
 
10.42 - Arcar com os tributos que a legislação obrigar em função das atividades inerentes 
ao contrato; 
 
10.43 - Obter tempestivamente todas as licenças ou autorizações administrativas 
necessárias à execução do objeto do contrato, sejam elas de âmbito federal, estadual ou 
municipal, sobretudo as de natureza ambiental, arcando com todos os ônus e 
responsabilidades relativos a tais licenças; 
 
10.44 - Fazer constar expressamente que todos os contratos celebrados com terceiros 
contenham disposição que desonere o Município de quaisquer obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Concessionária, seja de maneira subsidiária, solidária 
ou supletiva; 
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10.45 - Caso contrate com terceiros a realização de atividade inerente ao objeto da 
concessão ou que seja essencial para a continuidade dos serviços concedidos, fazer 
constar do respectivo contrato disposição assegurando a sub-rogação automática do 
contrato em favor do Município, no caso de extinção do contrato de parceria público-
privada, com prévia, irretratável e irrevogável anuência do contratado; 
 
10.46 - Cumprir todas as normas de higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho, 
nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, Legislação federal, estadual e/ou 
municipal aplicável, Normas Regulamentadoras e outras pertinentes ao objeto do 
contrato; 
 
10.47 - Durante a vigência do contrato, a Concessionária será a única responsável 
perante terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal, prepostos e contratados na 
prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo uso dos equipamentos ou 
instalações, excluído o Município de quaisquer reclamações e/ou indenizações, não 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município; 
 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.0 - A fiscalização será exercida pelo Município e/ou por órgão ou entidade por ele 
indicada ou criada para este fim, que disponibilizará de fiscais efetivos para avaliação e 
verificação da execução, utilizando-se de critérios objetivos do Sistema de Avaliação dos 
Serviços, conforme Anexo I-F do Termo de Referência, que faz parte integrante deste 
contrato. 
 
11.1. - A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, 
os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 
disciplinares, de segurança ou outros. 
 
11.2. - A fiscalização se reserva ao direito de controlar e gerenciar os procedimentos para 
a obtenção do licenciamento ambiental do SPAR-URE-SBC junto à CETESB, podendo 
colaborar e intervir nos trâmites processuais. 
 
11.3. - A Concessionária será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, da 
execução dos serviços contratados, facultando a fiscalização a qualquer hora. Deverá, 
também, facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde 
se encontrem materiais destinados à execução dos serviços, mesmo que em propriedade 
de terceiros. 
 
11.4. - O controle e fiscalização pela implantação, execução e operação de todos os 
serviços objeto desta Parceria Público Privada serão efetuados pela Prefeitura Municipal 
de São Bernardo do Campo e/ou por órgão ou entidade por ela indicada ou criada para 
este fim, podendo também criar regulamentação dos serviços. 
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11.5. - As exigências e a função da fiscalização não eximem a Concessionária das 
responsabilidades assumidas na execução do serviço. 
 
11.6. - A Concessionária deverá fornecer, a qualquer momento, quando solicitado, todas 
as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal atitude implique em 
responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma. 
 
 

DA LEGISLAÇÃO E LICITAÇÃO 
 

12.0 - Este contrato é regulamentado pelas Leis Federais n.º 11.079/04, 8.987/95 e 
8.666/93 e posteriores alterações, e Leis Municipais nº 6.024/10 e 6.137/11, cujo objeto e 
demais especificações se encontram descritos no edital de CP n.º 10.010/2011. 
 
12.1 - O presente contrato fica vinculado à licitação na modalidade Concorrência Pública 
n.º 10.010/2011, autuada no processo administrativo n.º 80.097/2011, especialmente o 
edital e todos os anexos, que fazem parte integrante desta avença, independentemente 
de transcrição. 
 
 

DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
 

13.0 - É vedado à Concessionária subcontratar ou transferir o objeto contratual, total ou 
parcialmente, a qualquer título, inclusive mediante alterações societárias, sem prévia e 
expressa autorização por escrito do Município. 
 
13.1 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do 
Município será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração 
passível das comunicações legais e contratuais cabíveis. 
 
13.2 - Em caso de subcontratação, quando autorizada, a Concessionária permanecerá 
solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação ao Município, como 
perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do 
contrato. 
 
13.3 - As condições de habilitação previstas no edital de concorrência pública deverão ser 
plenamente atendidas e mantidas pela Concessionária durante todo o período de vigência 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas, quando autorizada a subcontratação. 

 
 

INSTRUMENTOS GARANTIDORES DO MUNICÍPIO  
 
14.0 - O Município arrola como instrumentos garantidores, para fins de garantia real da 
Parceria Público-Privada de que trata este contrato os imóveis abaixo especificados, de 
acordo com a Lei Municipal n.º 6.137/11: 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

I - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-013-017, com 21.153,00m², 
situado na Avenida Caminho do Mar nº 2.795, objeto da Transcrição nº 20.762, do 
Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo e 
inscrito no cadastro imobiliário sob o nº 013.034.172.000, cuja descrição do imóvel 
encontra-se caracterizada na planta nº M-517, com valor fiscal de R$ 19.467.741,79 
(dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais 
e setenta e nove centavos); 
 
II - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-012-011, com 2.065,93m², 
situado na Rua Jacquey nº 61, objeto da Transcrição nº 42.237, do Primeiro Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no cadastro 
imobiliário sob o nº 012.023.014.000, cuja descrição do imóvel encontra-se caracterizada 
na planta nº M-529, com valor fiscal de R$ 3.113.292,02 (três milhões, cento e treze mil, 
duzentos e noventa e dois reais e dois centavos); 
 
III - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-004-122, com 19.404,00m², 
situado na Avenida Wallace Simonsen nº 222, objeto da Matrícula nº 15.055, do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no 
cadastro imobiliário sob o nº 004.031.001.000, cuja descrição do imóvel encontra-se 
caracterizada na planta nº A2-793, com valor fiscal de R$ 11.879.690,01 (onze milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e um centavo); e 
 
IV - Próprio Municipal e suas benfeitorias, codificado como C-11-20, com 8.440,37m², 
situado na Avenida Kennedy nº 1058, remanescente da Transcrição nº 19.206 do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, e inscrito no 
cadastro imobiliário sob o nº 011.038.005.000, cuja descrição do imóvel encontra-se 
caracterizada na planta nº A0-1472 (área A2), com valor fiscal de R$ 14.002.313,13 
(quatorze milhões, dois mil, trezentos e treze reais e treze centavos). 
 
14.1 - Estas garantias poderão ser substituídas pelo Município no caso de criação de 
Fundo(s) específico(s) que venham a garantir a execução contratual ou outra fonte de 
garantia. 
 
 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
15.0 - As despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere este contrato 
correrão por conta das dotações orçamentárias  n.º ............................. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.0 - Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

MINUTA 

 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições 
deste instrumento, firmam-no em 5 (cinco) vias, na presença de 3 (três) testemunhas. 
 

São Bernardo do Campo, _____ / _____ / _____ 
 
 
 

..................................................... 
MUNICÍPIO 

 
................................................................. 

CONCESSIONÁRIA 
 
 
 
 

Testemunhas: 
1.__________________ 2. __________________ 3. _________________ 
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RECEBIMENTO DE EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2015 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE 

CAMARAGIBE.  

 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR” E “PROPOSTA COMERCIAL”: às 10:00 horas (horário local) do 

dia 31 de março de 2015. 

 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________________ 

 

C.N.P.J Nº: __________________________________ 

 

ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

CEP: ______________________________ 

 

 

TELEFONE(S): (DDD)______________________________________ 

 

 

FAX: _____________________________________________ 

 

 

E-MAIL: ___________________________________________________ 

 

PESSOA PARA CONTATO:______________________________________________________ 

 

 

RECIBO 

 

RECEBI O EDITAL ACIMA MENCIONADO. 

 

EM: _____/_____/2015 

 

____________________________________________ 

Nome: 

 

OBS: Esta carta recebimento deverá ser preenchida e enviada pelo e-mail 

licitacao@camaragibe.pe.gov.br. O não preenchimento/encaminhamento do presente 

recibo desobriga a comissão/presidente de comunicar diretamente ao interessado 

eventuais alterações  no edital. 

 

mailto:licitacao@camaragibe.pe.gov.br
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CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. PREÂMBULO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Camaragibe, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.260.663/0001-57, com sede na Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi, no Município de 

Camaragibe, Estado de Pernambuco, com fundamento no artigo 175 da Constituição Federal, na Lei federal nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, na Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, na Lei federal nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010, na Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, na Lei municipal nº 551, de 25 de outubro de 2013 e nas demais normas aplicáveis, 

torna público que se acha aberta a presente Concorrência Pública nº 001/2015, para contratação de parceria 

público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos no Município de Camaragibe.  

1.2 A presente Licitação foi precedida de Audiência Pública realizada em 10 de novembro de 2014, bem como de 

Consulta Pública realizada no período de 10 de novembro de 2014 a 11 de dezembro de 2014, nos termos do 

artigo 10, inciso VI, da Lei federal nº 11.079/2004 e do artigo 11, inciso IV, da Lei federal nº 11.445/2007. 

1.3 Os envelopes contendo os documentos de habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial deverão ser 

entregues diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Camaragibe, onde está instalada a Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi, no Município de 

Camaragibe, Estado de Pernambuco, no dia 31 de março de 2015, às 10:00 horas onde a Comissão Permanente 

de Licitação, em sessão pública, procederá à abertura dos envelopes nº 01 das Licitantes. 

1.4 A presente Licitação e seu objeto serão regidos pela: 

a) Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175; 

b) Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e suas alterações posteriores; 

c) Adicionalmente, Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e Lei federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 

e suas alterações posteriores; 

d) Supletivamente, a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 

e) Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 

f) Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;  

g) Decreto federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 

h) Disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

i) Lei Orgânica do Município; 

j) Lei municipal nº 551, de 25 de outubro de 2013; 

k) Lei municipal nº 603, de 03 de dezembro de 2014;  

l) Condições previstas neste EDITAL e nos seus Anexos; 
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m) Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis. 

2 DEFINIÇÕES 

2.1 Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o 

significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso: 

2.1.1 ÁREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICÍPIO que envolve a prestação dos SERVIÇOS pela SPE, assim 

definida e delimitada no Anexo II;  

2.1.2 BENS AFETOS: são todos os bens necessários e vinculados à adequada prestação dos SERVIÇOS, inclusive 

aqueles que venham a ser adquiridos ou construídos pela SPE ao longo do período da PPP 

ADMINISTRATIVA, relacionados no Anexo VIII do EDITAL; 

2.1.3 COMISSÃO: é a Comissão Permanente de Licitação, que será responsável pela promoção e execução da 

LICITAÇÃO, incluindo a análise e julgamento da DOCUMENTAÇÃO;  

2.1.4 CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE em decorrência da 

prestação dos SERVIÇOS, incluindo os investimentos, as obras e as atividades que lhes forem concernentes, 

calculada conforme especificado no CONTRATO e com base nos valores constantes da PROPOSTA 

COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA;  

2.1.5 CONTRATO: é o instrumento jurídico a ser celebrado entre o MUNICÍPIO e a SPE, que regerá a PPP 

ADMINISTRATIVA, cuja minuta consta do Anexo I do presente EDITAL; 

2.1.6 CTR: é a Central de Tratamento de Resíduos a ser implantada, operada e mantida pela SPE, composta por: (I) 

unidade de triagem; (II) unidade de compostagem; (III) unidade de tratamento de resíduos inertes; (IV) unidade 

de transbordo; (V) centro de educação ambiental; e (VI) novo aterro de rejeitos;  

2.1.7 DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue pelas LICITANTES, nos termos deste EDITAL, 

abrangendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA COMERCIAL e a PROPOSTA 

TÉCNICA; 

2.1.8 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos das LICITANTES relativos à sua habilitação 

jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, de acordo com este EDITAL; 

2.1.9 EDITAL: é o presente instrumento convocatório e seus Anexos, que estabelece os termos e condições da 

LICITAÇÃO; 

2.1.10 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, de forma a garantir o fiel 

cumprimento de suas obrigações previstas no CONTRATO; 

2.1.11 GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas LICITANTES de forma a garantir a manutenção 

das PROPOSTAS por elas apresentadas durante a LICITAÇÃO; 

2.1.12 LICITAÇÃO: é a presente Concorrência Pública nº 001/2015, objeto deste EDITAL e seus Anexos, por meio do 

qual será selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, com vistas à contratação da PPP 

ADMINISTRATIVA; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art7xxxiii
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2.1.13 LICITANTE: é a empresa ou consórcio de empresas que participa da LICITAÇÃO; 

2.1.14 LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consórcio de empresas que vencer a LICITAÇÃO e que deverá 

constituir a SPE, para a celebração do CONTRATO com o MUNICÍPIO; 

2.1.15 LIXÃO: é o lixão existente no MUNICÍPIO à época da LICITAÇÃO, localizado no Bairro de Timbi, na Estrada 

do Lixão, que será remediado, encerrado e monitorado pela SPE, nos termos deste EDITAL e seus Anexos;  

2.1.16 MUNICÍPIO: é o Município de Camaragibe – PE; 

2.1.17 ORDEM DE SERVIÇO: é o ato administrativo emitido pelo MUNICÍPIO, após o término do PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO, que autoriza a SPE a dar início à prestação dos SERVIÇOS na ÁREA DA PPP; 

2.1.18 PARTE(S): são o MUNICÍPIO e a SPE; 

2.1.19 PERÍODO DE TRANSIÇÃO: é o período compreendido entre a data de assinatura deste CONTRATO e a 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO, durante o qual será feito o processo de transição, do MUNICÍPIO para a 

SPE, da prestação dos SERVIÇOS;  

2.1.20 PLANO DE NEGÓCIOS: é o documento integrante da PROPOSTA COMERCIAL que contempla o modelo do 

plano econômico-financeiro da PPP ADMINISTRATIVA, a ser elaborado pelas LICITANTES com base nas 

disposições do Anexo V deste EDITAL; 

2.1.21 PLANO DE SANEAMENTO: é o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos - PMRS da Região Metropolitana;  

2.1.22 PPP ADMINISTRATIVA: é a parceira público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para a 

prestação dos SERVIÇOS, contratada nos termos da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e da Lei 

municipal nº 551, de 25 de dezembro de 2013; 

2.1.23 PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES contendo a oferta do percentual de desconto a ser 

aplicado sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE em razão da PPP 

ADMINISTRATIVA, acompanhada do respectivo PLANO DE NEGÓCIOS, elaborada de acordo com o Anexo 

V deste EDITAL;  

2.1.24 PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta das LICITANTES que contém as especificações e a metodologia a serem 

adotadas para a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, a ser elaborada de acordo com Anexos II, III 

e IV deste EDITAL e com o PLANO DE SANEAMENTO; 

2.1.25 PROPOSTAS: é a denominação conjunta da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL; 

2.1.26 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares, acessórias ou oriundas de 

projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei federal nº 8.987/95, que a SPE poderá auferir, direta ou 

indiretamente, nos termos do CONTRATO; 

2.1.27 REGULADOR: é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Município de Camaragibe, entidade 

reguladora responsável pela regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, nos termos definidos na Lei 

Complementar nº 603, de 03 de dezembro de 2014, neste EDITAL e no CONTRATO, sem prejuízo de outras 

atribuições que lhe sejam conferidas para fins de execução do CONTRATO;  
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2.1.28 SEDE DA COMISSÃO: é a sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Camaragibe, localizada na Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi, no Município de Camaragibe, Estado 

de Pernambuco, telefone nº (81) 2129.9588, endereço eletrônico: licitacao@camaragibe.pe.gov.br; 

2.1.29 SERVIÇOS: são os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, descritos no item 5.1 

deste EDITAL, a serem prestados pela SPE, incluindo a construção das obras correspondentes, nos termos deste 

EDITAL e seus Anexos;  

2.1.30 SPE: é a pessoa jurídica constituída pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e condições definidas neste 

EDITAL, que celebrará o CONTRATO com o MUNICÍPIO e será responsável pela execução dos SERVIÇOS, 

bem como pela exploração de fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS; 

2.1.31 TERMO DE REFERÊNCIA: é o conjunto de elementos e dados, descritivos e demais documentos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar os SERVIÇOS, elaborado em consonância com o 

PLANO DE SANEAMENTO, que integra o Anexo II deste EDITAL.  

3 ANEXO AO EDITAL 

3.1 Constituem Anexos deste EDITAL, como se nele estivessem transcritos:  

Anexo I – Minuta do CONTRATO; 
Anexo V – Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Comercial; 

Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA; Anexo VI – Diretrizes Ambientais; 

Anexo III – Metas e Indicadores de Desempenho; Anexo VII – Modelos de Declarações; 

Anexo IV – Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica; 
Anexo VIII – BENS AFETOS. 

Anexo IX – Declaração de Vistoria ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

4 CRITERIO DE JULGAMENTO 

4.1 Esta LICITAÇÃO será processada e julgada pela combinação dos critérios de menor valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO, com a melhor técnica, conforme o disposto no artigo 

12, inciso II, alínea ―b‖, da Lei federal nº 11.079/04.  

4.2 O menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO será calculado mediante aplicação do maior percentual de desconto 

a ser ofertado pelas LICITANTES em relação aos valores anuais que serão utilizados para o cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO, constantes no Anexo V deste EDITAL.  

5 OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1 Constitui objeto da presente LICITAÇÃO a seleção de LICITANTE com vistas à contratação da PPP 

ADMINISTRATIVA para a prestação dos SERVIÇOS, os quais consistem em:  

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentas; 

b) Capinação e raspagem de vias pavimentadas e não pavimentadas; 
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c) Limpeza, manutenção e roçada de áreas verdes; 

d) Pintura de meio-fio; 

e) Implantação, operação e manutenção de CTR, composta por (I) unidade de triagem; (II) unidade de 

compostagem; (III) unidade de tratamento de resíduos inertes; (IV) unidade de transbordo; (V) centro de 

educação ambiental e (VI) novo aterro de rejeitos; 

f) Implantação, operação e manutenção de ecopontos; 

g) Coleta regular manual de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) e transporte à CTR; 

h) Coleta manual de resíduos da podação e transporte à CTR; 

i) Coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e transporte à CTR; 

j) Coleta seletiva de resíduos recicláveis e transporte à CTR; 

k) Coleta manual e transporte de resíduos inertes à CTR; 

l) Coleta de resíduos sólidos provenientes de ecopontos e transporte à CTR; 

m) Coleta regular de resíduos de saúde e transporte à unidade licenciada, em um raio de até 70 (setenta) 

quilômetros; 

n) Equipe de serviços complementares de limpeza urbana; 

o) Remediação, encerramento e monitoramento do LIXÃO. 

5.2 A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer ao disposto na legislação aplicável, nas normas complementares, 

bem como as disposições, prazos e diretrizes técnicas constantes neste EDITAL e nas PROPOSTAS. 

5.3 A PPP ADMINISTRATIVA pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, assim considerada aquela que 

satisfaz as condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e 

continuidade, em conformidade com a minuta do CONTRATO. 

6 VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO 

6.1 O valor estimado da contratação é de R$ 24.182.613,00 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, 

seiscentos e treze reais), correspondente ao somatório estimado dos investimentos a serem efetuados pela SPE 

ao longo da PPP ADMINISTRATIVA, em valores reais, sem projeções inflacionárias.  

7 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 SITUAÇÃO DAS LICITANTES 

7.1.1 Poderão participar da LICITAÇÃO empresas brasileiras, isoladas ou reunidas em consórcio de até 3 

(três) consorciadas, que satisfaçam plenamente as exigências e condições deste EDITAL e da legislação 

pertinente.  

7.1.1.1 É vedada a participação de empresas: 
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a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública da União, dos Estados e dos 

Municípios; 

b) com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

Municipal; 

c) em processo de falência, de concordata ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

d) que ofereça mais de uma proposta na LICITAÇÃO, isoladamente ou como integrante de consórcio; 

e) cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores ou empregados da 

Administração Pública Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes mencionada no item 1.3. 

7.2 ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

7.2.1 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e exigências 

do EDITAL e seus Anexos, sendo vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas 

condições, bem como das normas regulamentares pertinentes. 

7.2.2 As LICITANTES deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e 

projetos disponíveis, bem como as leis e outras referências mencionadas no EDITAL. 

7.2.3 Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para apresentação da DOCUMENTAÇÃO 

serão consideradas de responsabilidade exclusiva das LICITANTES. 

7.2.4 A DOCUMENTAÇÃO que não atender aos requisitos previstos no EDITAL implicará a inabilitação ou 

desclassificação das LICITANTES, conforme o caso.  

7.3 VISITA TÉCNICA 

7.3.1 As LICITANTES deverão, obrigatoriamente, visitar a ÁREA DA PPP relacionada aos SERVIÇOS, 

obtendo para si, às suas expensas e sob sua responsabilidade, todas as informações necessárias à 

preparação da DOCUMENTAÇÃO. 

7.3.2 A visita técnica à ÁREA DA PPP será realizada por representante(s) da LICITANTE, devidamente 

identificado(s) por meio de documento(s) comprobatório(s) da sua situação. Ao término da visita, a 

LICITANTE deverá preencher o Atestado de Visita Técnica, devendo seu original ser inserido no 

envelope referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

7.3.2.1 No caso de a LICITANTE ser consórcio, a visita técnica à ÁREA DA PPP deverá ser feita por, pelo 

menos, uma das empresas integrantes do consórcio. 

8 GARANTIA DE PROPOSTA 

8.1 A LICITANTE deverá, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93, apresentar GARANTIA 

DE PROPOSTA no valor de R$ 241.826,13 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

treze centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação previsto no item 6.1, em 

qualquer uma das seguintes modalidades:  
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a) caução em dinheiro, na moeda corrente do País; 

b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

8.2 Quando se tratar de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada no Banco do Brasil, agência nº 

3504, conta corrente nº 3380-4, de titularidade do MUNICÍPIO. 

8.3 Quando em títulos da dívida pública, deverá ser constituída caução bancária, expressa em documento original, 

dirigida ao MUNICÍPIO, datada e assinada por instituição financeira custodiante dos títulos dados em garantia 

e da qual conste que: 

a) o valor dos referidos títulos, claramente identificados, ficará caucionado em favor do MUNICÍPIO como 

garantia do cumprimento das obrigações da LICITANTE previstas no presente EDITAL; e 

b) o MUNICÍPIO poderá executar a caução nas hipóteses previstas neste EDITAL. 

8.4 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, essas garantias deverão ser apresentadas de acordo, 

respectivamente, com as condições mínimas exigidas ou com o modelo constantes no Anexo VII deste 

EDITAL, conforme o caso, devendo ser acompanhadas da comprovação dos poderes de seu(s) respectivo(s) 

signatário(s). 

8.5 Em se tratando de seguro-garantia deverá ser apresentada a apólice original ou a sua cópia digital, devidamente 

certificada, emitida pela companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil. 

8.6 Em caso de fiança bancária, deverá ser apresentado o original do documento, emitido por instituição financeira 

autorizada a funcionar no Brasil. 

8.7 A GARANTIA DE PROPOSTA, na modalidade escolhida pela LICITANTE, deverá ser inserido no envelope 

nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO na data designada ara a entrega dos envelopes. 

8.8 A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de entrega 

dos envelopes, cabendo à LICITANTE comprovar à COMISSÃO a sua renovação, quando assim solicitado, sob 

pena de inabilitação.  

8.9 Em caso de consórcio, a GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em nome de uma ou mais 

empresas consorciadas, na forma de uma ou mais modalidades, com indicação expressa do consórcio e de 

todas as consorciadas com suas respectivas participações, devendo, em qualquer caso, totalizar o valor 

indicado no subitem 8.1. 

8.10 Caso a LICITANTE incorra em uma das hipóteses abaixo previstas, sofrerá a penalidade de multa 

correspondente ao valor integral da GARANTIA DE PROPOSTA, a qual será executada para fins de 

recebimento da citada multa: 

a) se a LICITANTE VENCEDORA, quando assim convocada, se recusar injustificadamente em assinar o 
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CONTRATO, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito; 

b) se a LICITANTE não atender às exigências para assinatura do CONTRATO injustificadamente. 

8.11 A LICITANTE que apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA em desconformidade com o disposto 

neste EDITAL será inabilitada. 

8.12 A GARANTIA DE PROPOSTA será liberada às LICITANTES conforme as disposições deste 

EDITAL. 

8.13 No caso da LICITANTE VENCEDORA, a GARANTIA DE PROPOSTA será devolvida quando da 

apresentação, ao MUNICÍPIO, da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

9 CREDENCIAMENTO 

9.1 As LICITANTES interessadas em participar da sessão de abertura dos envelopes deverão realizar seu 

credenciamento mediante a apresentação da Carta de Credenciamento, nos moldes do Anexo VII deste 

EDITAL, devidamente assinada, outorgando amplos poderes para o credenciado representar a LICITANTE 

em todos os atos e fases da LICITAÇÃO, inclusive para receber informações, ser notificado e desistir de 

recursos. 

9.2 A Carta de Credenciamento deverá ser exibida à COMISSÃO pelo portador, juntamente com o documento que 

comprove os poderes do signatário da Carta de Credenciamento para outorgar os poderes ao credenciado, 

antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos.  

9.3 A Carta de Credenciamento poderá, a critério do representante legal da LICITANTE, ser substituída por 

procuração pública ou particular na qual constem os mesmos poderes indicados no subitem 9.1. 

9.4 No caso de consórcio, a Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo representante do consórcio, 

acompanhada de cópia autenticada do respectivo Termo de Compromisso de Constituição de SPE assinado 

por todos os consorciados. 

9.5 Caso o credenciado seja titular, sócio ou diretor da LICITANTE, deverá apresentar documento que comprove 

seus poderes para representá-la. 

9.6 Para fins do credenciamento, as LICITANTES deverão apresentar a documentação necessária à comprovação 

dos poderes do(s) signatário(s) dos instrumentos citados nesta Seção. 

9.7 A não apresentação ou incorreção do documento do credenciado ou representante legal não inabilitará ou 

desclassificará a LICITANTE, mas impedirá o credenciado ou representante legal de se manifestar ou 

responder pela LICITANTE, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o 

acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos, conforme dispõe o artigo 4º da Lei federal nº 8.666/93. 

9.8 Para o bom andamento dos trabalhos, cada LICITANTE deverá indicar no máximo 2 (dois) representantes 

credenciados, nos termos desta Seção, que serão os únicos com poderes para se manifestar durante o processo 

de LICITAÇÃO. 

9.9 É permitida a alteração dos representantes credenciados das LICITANTES, devendo, neste caso, serem 

apresentados novamente os documentos previstos nesta Seção, no que couber. 
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9.10 Todas as manifestações cabíveis deverão ser feitas por escrito, sendo anexadas aos autos, vedada a 

réplica ou a tréplica oral durante as sessões, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas na Lei 

federal nº 8.666/93. 

10 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada conforme segue: 

a) as folhas deverão estar numeradas em ordem crescente, da primeira à última, e deverão estar encadernadas, 

vistadas em todas as folhas e assinadas, sempre que couber e na última página, pelo representante legal da 

LICITANTE; 

b) todos os documentos apresentados na presente LICITAÇÃO deverão ser entregues em língua portuguesa, 

digitados e impressos de forma legível; 

c) qualquer documento em língua estrangeira deve ser acompanhado de tradução para a língua portuguesa por 

tradutor juramentado, devidamente notarizado e consularizado no país de origem dos respectivos documentos; 

d) a DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada sem emendas ou rasuras, em original ou cópia por qualquer 

processo de autenticação, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste EDITAL; 

e) deve ser apresentada única e exclusivamente a DOCUMENTAÇÃO exigida neste EDITAL, evitando-se 

duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não solicitados; 

f) é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

DOCUMENTAÇÃO. 

10.2 Os envelopes deverão ser opacos, lacrados e indevassáveis, fechados e rubricados sobre o fecho, 

contendo, cada envelope, em sua parte externa fronteira o seguinte: 

a) Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 Prefeitura Municipal de Camaragibe – Estado de Pernambuco 

Concorrência Pública nº 001/2015 – Processo nº 002/2015 

 NOME DO LICITANTE: 

 CNPJ: 

b) Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

 Prefeitura Municipal de Camaragibe – Estado de Pernambuco 

 Concorrência Pública nº 001/2015 – Processo nº 002/2015 

 NOME DO LICITANTE: 

 CNPJ: 

c) Envelope nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL 
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 Prefeitura Municipal de Camaragibe – Estado de Pernambuco 

 Concorrência Pública nº 001/2015 – Processo nº 002/2015 

 NOME DO LICITANTE: 

 CNPJ: 

10.3 Em todos os envelopes deverá constar também a razão social, o endereço completo da LICITANTE e, 

se a LICITANTE participar em consórcio, os dados de cada integrante do consórcio, bem como seu telefone, 

fax e email, se houver. 

10.4 Quando da apresentação da DOCUMENTAÇÃO, as LICITANTES expressam pleno conhecimento de 

que: 

a) respondem pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos que apresentarem; 

b) autorizam a COMISSÃO a proceder, em qualquer fase da LICITAÇÃO, às diligências que entender necessárias 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente dos envelopes; 

c) o objeto da presente LICITAÇÃO, que deverá ser executado pela SPE, está perfeitamente caracterizado e 

definido neste EDITAL e seus Anexos, sendo suficientes para sua total e exata compreensão; 

d) conhecem as condições da ÁREA DA PPP e demais instalações existentes, relacionadas aos SERVIÇOS. 

10.4.1 A COMISSÃO, a seu exclusivo critério, poderá solicitar das LICITANTES, a qualquer momento, 

esclarecimentos sobre a DOCUMENTAÇÃO. 

11 ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

11.1 No dia, hora e local indicados no subitem 1.1.3, as LICITANTES deverão entregar os seus respectivos 

envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO diretamente na SEDE DA COMISSÃO, vedada a remessa por via 

postal ou outro meio não previsto no EDITAL. 

11.2 Expirado o prazo previsto no subitem 1.1.3, nenhum documento poderá ser recebido pela 

COMISSÃO. 

12 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em 1 (uma) via, observadas as 

disposições dos itens 10.1 e seguintes deste EDITAL. 

12.1.2 As LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de cumprimento ao disposto 

no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme disposto neste EDITAL. 

12.1.3 As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem indicação do prazo de validade 

serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art7xxxiii
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12.1.4 Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas por sites oficiais e de que 

o documento contenha a indicação do site em que poderá ser verificada a autenticidade da informação. 

12.1.5 Juntamente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados todos os documentos 

necessários à comprovação dos poderes de representação das LICITANTES exercidos pelo(s) 

signatário(s) dos documentos e das declarações constantes da DOCUMENTAÇÃO. 

12.1.6 Será inabilitada a LICITANTE que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou não 

atender a quaisquer das condições relativas à habilitação, previstas nesta Seção. 

12.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.2.1 A habilitação jurídica da LICITANTE será comprovada: 

a) no caso de empresa individual, mediante a apresentação do registro comercial da LICITANTE; 

b) em se tratando de sociedades empresárias, pela apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da 

LICITANTE que estiver em vigor, ou o respectivo instrumento de consolidação estatutária ou contratual em 

vigor com as posteriores alterações, se houver, devidamente registrados no órgão de registro do comércio do 

local de sua sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) no caso de sociedades simples, apresentação da inscrição do ato constitutivo da LICITANTE e todas as suas 

alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

acompanhada de documento que demonstre a diretoria em exercício. 

12.2.2 No caso de participação isolada, a LICITANTE deverá apresentar declaração de que constituirá e 

registrará a SPE como subsidiária integral com sede no MUNICÍPIO, para a execução do objeto do 

CONTRATO, cujo modelo encontra-se no Anexo VII deste EDITAL. 

12.2.3 No caso de participação em consórcio, a LICITANTE deverá apresentar o Termo de Compromisso de 

Constituição de SPE, na forma do item 0. 

12.2.4 As LICITANTES deverão, ainda, apresentar declarações expressas, sob as penas da lei, de que: 

a) cumprem o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal de 1988, em atendimento ao inciso 

V, do artigo 27, da Lei federal n° 8.666/93, cujo modelo encontra-se no Anexo VII deste EDITAL; 

b) não há fato impeditivo à sua habilitação, e está ciente de que deverá declará-lo quando ocorrido, durante a 

LICITAÇÃO ou a execução do CONTRATO, cujo modelo encontra-se no Anexo VII deste EDITAL. 

12.2.5 Em caso de participação em consórcio, cada empresa consorciada deverá apresentar individualmente 

todos os documentos de que trata esta Subseção, com exceção do Termo de Compromisso de 

Constituição de SPE. 

12.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

12.3.1 A regularidade fiscal e trabalhista das LICITANTES se comprovará mediante: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do presente EDITAL; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa, ou 

positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União e contribuições 

previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda do Estado relativa ao domicílio ou sede da LICITANTE, se esta 

estiver ali inscrita, mediante a apresentação da certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos 

de tributos estaduais, ou, no caso de a LICITANTE não estar inscrita, comprovação desta situação; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE, ou outra 

equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, 

de tributos mobiliários, ou, no caso de a LICITANTE não estar inscrita, comprovação desta situação; 

f) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação 

de certidão de regularidade emitida pela Caixa Econômica Federal; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

12.3.2 Em caso de participação em consórcio, cada empresa consorciada deverá apresentar individualmente todos 

os documentos de que trata esta Subseção. 

12.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.4.1 A qualificação técnica da LICITANTE será comprovada mediante: 

12.4.1.1 comprovação de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA do local de sua sede, com validade na data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO;  

12.4.1.2 apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional emitido(s) em nome da LICITANTE 

ou em nome de uma ou mais consorciadas no caso de LICITANTE em consórcio, compatível(is) em 

características e quantidades, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

demonstrem experiência nos seguintes serviços, considerados como parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da LICITAÇÃO:  

a) coleta manual e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais), na quantidade 

mínima mensal de 1.594 toneladas; 

b) coleta e transporte de resíduos inertes, na quantidade mínima mensal de 1.040 toneladas; 

c) coleta regular de resíduos de saúde, na quantidade mínima mensal de uma equipe ou de, no mínimo, 

400 bombonas; 

d) coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso, na quantidade mínima de 2.000 horas; 

e) varrição de vias urbanas pavimentadas, na quantidade mínima mensal de 827 quilômetros; 

f) operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, que possibilite a redução de 

volume através de compostagem, na quantidade mínima mensal de 70 toneladas; 
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g) implantação, operação e manutenção de aterro sanitário, com instalações de drenos de gás, chorume e 

águas pluviais, que tenha capacidade para receber, no mínimo, 1.594 toneladas por mês; 

h) implantação, operação e manutenção de unidade de beneficiamento de resíduos inertes, na quantidade 

mínima mensal de 500 toneladas; 

i) implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes, com capacidade média 

mínima de 0,3 litros / segundo; 

j) remediação de área degradada por resíduos.  

 

12.4.1.3 comprovação de que a LICITANTE ou, no caso de LICITANTE em consórcio, de que uma ou mais 

consorciada(s) possui(em), em seu quadro permanente, profissional(is) de nível superior, detentor(es) 

de atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 

– CAT, que demonstre experiência nos seguintes serviços, considerados como parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da LICITAÇÃO:  

a) coleta manual e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais); 

b) coleta e transporte de resíduos inertes; 

c) coleta regular de resíduos de saúde; 

d) coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso; 

e) varrição de vias urbanas pavimentadas; 

f) operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, que possibilite a redução de 

volume através de compostagem; 

g) implantação, operação e manutenção de aterro sanitário, com instalações de drenos de gás, chorume e 

águas pluviais; 

h) implantação, operação e manutenção de unidade de beneficiamento de resíduos inertes; 

i) implantação, operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes; 

j) remediação de área degradada por resíduos. 

 

12.4.2 Atestado de Visita Técnica, de acordo com o subitem 7.3 deste EDITAL. 

12.4.3 Para comprovação do subitem 12.4.1.2.3 ―12.4.1.2 acima será(ão) admitido(s) atestado(s) emitidos em 

nome de empresa controlada, controladora ou sob o mesmo controle comum da LICITANTE. 

12.4.4 Na hipótese de serem apresentados atestados em nome de empresa controlada, controladora ou sob o 

mesmo controle comum, na forma do item 12.4.3, a LICITANTE deverá apresentar o quadro de 

acionistas ou de sócios, conforme o caso, de modo a comprovar a relação existente entre a LICITANTE 

e a sua empresa controlada, controladora ou que esteja sob o mesmo controle comum. 

12.4.5 Se a experiência da LICITANTE ou, no caso de participação na LICITAÇÃO em consórcio, da(s) 

empresa(s) consorciada(s), tiver ocorrido em consórcio com terceiros, deve ser observado o seguinte:  
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a) se o atestado contiver discriminação das parcelas dos serviços executados individualmente por cada 

consorciada, somente serão considerados, para fins de qualificação técnica na presente LICITAÇÃO, os 

quantitativos correspondentes às atividades indicadas no atestado como tendo sido desempenhadas pela 

LICITANTE ou pelo membro do consórcio LICITANTE; 

b) não havendo discriminação das parcelas dos serviços executados individualmente por cada consorciada, 

somente serão considerados, para fins de qualificação técnica na presente LICITAÇÃO, os quantitativos 

proporcionais ao percentual de participação da LICITANTE ou membro do consórcio LICITANTE, devendo a 

LICITANTE apresentar cópia autenticada do instrumento de compromisso ou de constituição de consórcio 

objeto da experiência juntamente com o atestado, caso este não informe o percentual de participação de cada 

consorciada.  

12.4.5 A comprovação de que a LICITANTE ou, no caso de LICITANTE em consórcio, de que uma ou mais 

consorciadas, possui(em) o profissional em seu quadro permanente, conforme subitem 12.4.1.3 

acima, dar-se-á mediante a apresentação de cópia: 

a) da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a LICITANTE ou, no caso de LICITANTE em consórcio, uma 

ou mais consorciadas, como contratante; ou 

b) do contrato/estatuto social da LICITANTE ou, no caso de LICITANTE em consórcio, de uma ou mais 

consorciadas, em que conste o profissional como sócio; ou 

c) do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente em que conste o profissional 

como responsável técnico; ou 

d) de declaração formal de disponibilidade do profissional detentor do atestado apresentado. 

12.4.6 No caso de a LICITANTE participar em consórcio, para fins de atendimento às exigências previstas 

nesta Subseção, admitir-se-á o somatório de quantitativos dos atestados de cada consorciado, nos 

termos do artigo 33, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93.  

12.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.5.1 Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira da LICITANTE serão constituídos por: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados, na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da DOCUMENTAÇÃO;  

b) capital social de, no mínimo, R$ 2.418.261,30 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e 

um reais e trinta centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação previsto no 

subitem 6.1, até a data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, cuja comprovação será feita através do balanço 

patrimonial apresentado para fins da alínea a) acima;  

c) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

LICITANTE; 
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d) comprovação de atendimento dos seguintes índices, através de demonstrativo de cálculo, devidamente assinado 

por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balanço 

patrimonial de que trata a alínea a) deste item:  

I. ILG (Índice de Liquidez Geral) ≥ 1,5;  

i. ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

II. ILC (Índice de Liquidez Corrente) ≥ 1,5;  

a. ILC = (AC / PC) 

III. IE (Índice de Endividamento) ≤ 0,5;  

 IE = (PC+ELP) / AT  

Sendo: 

AT = Ativo Total 

AC = Ativo Circulante 

ET = Endividamento Total 

PC = Passivo Circulante 

RLP =  Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

12.5.2 As LICITANTES deverão apresentar o comprovante de apresentação da GARANTIA DE PROPOSTA, 

acompanhada de sua cópia, nos termos do subitem 8.1 deste EDITAL. 

12.5.3 Em caso de participação em consórcio, admitir-se-á, para fins de atendimento do patrimônio líquido 

previsto no 12.5.1 ―b‖, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação no consórcio, sendo certo que o valor do patrimônio líquido a ser comprovado será 

acrescido de 30% (trinta por cento). 

12.5.4 Em caso de a LICITANTE participar em consórcio, cada consorciada deverá comprovar 

individualmente o atendimento a esta Subseção, observado o disposto no subitem 12.6 abaixo. 

12.6 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

12.6.1 Além do cumprimento dos demais itens previstos neste EDITAL, a LICITANTE na forma de 

consórcio deverá apresentar, no envelope nº 01, o Termo de Compromisso de Constituição de SPE, 

subscrito por todas as consorciadas, que não deverá revelar dado contido nas PROPOSTAS, 

contemplando, no mínimo: 

a) denominação do consórcio; 

b) objetivos do consórcio, restritos à participação da LICITAÇÃO; 
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c) indicação da porcentagem de participação das consorciadas, sendo limitada a composição do consórcio a, no 

máximo, 3 (três) empresas; 

d) obrigação de as empresas consorciadas manterem, até a constituição da SPE, a composição inicial do 

consórcio; 

e) indicação da empresa líder; 

f) outorga de amplos poderes à empresa líder do consórcio para representar as consorciadas, ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relativos à LICITAÇÃO, podendo assumir 

obrigações em nome do consórcio; 

g) declaração de responsabilidade solidária das consorciadas até a assinatura do CONTRATO; 

h) compromisso de que, caso venha a ser vencedor do certame, suas consorciadas constituirão Sociedade de 

Propósito Específico (SPE), nos termos exigidos neste EDITAL. 

12.6.2 A inabilitação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação do consórcio. 

13 PROPOSTA TÉCNICA 

13.1 A PROPOSTA TÉCNICA deve ser apresentada em 1 (uma) via original, observadas as disposições dos 

iten 10 e seguintes deste EDITAL. 

13.2 Deverá ser entregue também um CD ROM contendo a PROPOSTA TÉCNICA digitalizada na forma de 

arquivo de leitura compatível com softwares de uso comum no mercado e com o mesmo conteúdo da 

proposta entregue em meio físico.  

13.3 Caso existam divergências entre as informações apresentadas em meio físico e eletrônico, prevalecerão as 

informações prestadas em meio físico. 

13.4 A PROPOSTA TÉCNICA deve ser elaborada de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, com base nas 

diretrizes contidas nos Anexo IV deste EDITAL, indicando, sendo desclassificadas as LICITANTES cujas 

PROPOSTAS TÉCNICAS não estejam de acordo com o quanto estabelecido neste EDITAL e nos 

referidos Anexos.  

14 PROPOSTA COMERCIAL 

14.1 A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada em 1 (uma) via original, observadas as disposições dos 

itens 10 e seguintes deste EDITAL. 

14.2 Os valores da PROPOSTA COMERCIAL serão expressos em Real (R$), referentes ao mês de sua entrega. 

14.3 Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus respectivos extensos, prevalecerão estes últimos. 

14.4 A PROPOSTA COMERCIAL deverá atender às condições e aos critérios contidos neste EDITAL, em 

especial, no Anexo V deste EDITAL, ser compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA 

apresentada, e deverá conter: 

a) o valor da CONTRAPRESTAÇÃO proposto pela LICITANTE, conforme especificado neste EDITAL; 
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b) o PLANO DE NEGÓCIOS, cujas diretrizes e condições constam do Anexo V. 

14.5 Para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, não deverão ser considerados quaisquer benefícios fiscais 

que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, Estado ou MUNICÍPIO, durante o prazo da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

14.6 Os valores na PROPOSTA COMERCIAL que serão levados em consideração no julgamento da presente 

LICITAÇÃO deverão abranger todos os custos referentes à PPP ADMINISTRATIVA, inclusive, mas sem 

se limitar a, tributários, trabalhistas e previdenciários. 

14.7 O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

da data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO, podendo ser renovado.  

14.8 As informações contidas na PROPOSTA COMERCIAL e no PLANO DE NEGÓCIOS que a integra serão 

utilizadas como referência em caso de necessidade de cálculos para recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO e de eventuais indenizações à SPE, nas condições previstas neste 

EDITAL e em seus Anexos. 

14.9 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste EDITAL, nem de 

preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais LICITANTES. 

14.10 As PROPOSTAS COMERCIAIS serão examinadas e avaliadas com base no disposto neste EDITAL e 

nos critérios previstos no Anexo V. 

14.11 Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS das LICITANTES que não apresentarem 

todos os elementos exigidos nesta Seção. 

15 PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

15.1 ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

15.1.1 No dia 31 de março, às 10:00 horas, na SEDE DA COMISSÃO, em sessão pública, o Presidente da 

COMISSÃO proclamará recebidos os envelopes das LICITANTES que tenham: (I) protocolado seus 

envelopes nos termos do subitem 11.1 e seguintes, e (II) apresentado a GARANTIA DE PROPOSTA nos 

termos do item 8 deste EDITAL. 

15.1.2 No início da sessão será realizado o credenciamento dos interessados em representar os LICITANTES 

durante a LICITAÇÃO, nos termos estabelecidos no item 9, deste EDITAL. 

15.1.3 Em seguida, serão rubricados, ainda fechados, todos os envelopes das LICITANTES, pelos membros da 

COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

15.1.4 Sequencialmente, serão abertos os envelopes nº 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros da 

COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.  

15.1.5 Feito isso, será encerrada a sessão pública, da qual será lavrada ata que, após lida em voz alta, será 

assinada pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.  
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15.1.6 Analisados os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pelos membros da COMISSÃO, será divulgado o 

resultado do exame contendo as LICITANTES habilitadas mediante aviso publicado, uma única vez, na 

imprensa oficial através do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, publicado e 

administrado pela AMUPE (www.diariomunicipal.com.br/amupe). No aviso constará, também, o dia, 

hora e local para a sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 das LICITANTES habilitadas. 

15.1.7 A critério exclusivo da COMISSÃO, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser analisados na 

própria sessão pública de sua abertura. Nessa hipótese, se as LICITANTES, por seus representantes 

credenciados, concordarem com o resultado da análise e desistirem do prazo para recursos, na mesma 

sessão poderão ser abertos os envelopes nº 02 das LICITANTES habilitadas. 

15.1.8 Os envelopes nº 02 e 03 das LICITANTES inabilitadas serão a elas devolvidos fechados, juntamente com 

a GARANTIA DE PROPOSTA, em até 30 (trinta) dias após o julgamento dos seus recursos ou após sua 

renúncia expressa ao recurso. 

15.2 ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO PROPOSTAS TÉCNICAS 

15.2.1 Na data prevista no aviso mencionado no subitem 15.1.6, se não ocorrer na mesma sessão de abertura dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão abertos os envelopes nº 02, contendo as PROPOSTAS 

TÉCNICAS das LICITANTES habilitadas. 

15.2.2 Em seguida, as PROPOSTAS TÉCNICAS serão rubricadas pelos membros da COMISSÃO e pelos 

representantes credenciados das LICITANTES presentes. 

15.2.3 Feito isso, será encerrada a sessão pública, da qual será lavrada ata que, após lida em voz alta, será 

assinada pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

15.2.4 Analisadas as PROPOSTAS TÉCNICAS pelos membros da COMISSÃO, será divulgado o resultado do 

exame contendo as LICITANTES classificadas, mediante aviso publicado, uma única vez, na imprensa 

oficial. No aviso constará, também, o dia, hora e local para a sessão pública de abertura dos envelopes nº 

03, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS das LICITANTES classificadas nesta fase. 

15.2.5 O julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS dar-se-á por critérios objetivos, conforme o Anexo IV deste 

EDITAL, atribuindo-se a respectiva Nota Técnica – NT a cada LICITANTE. 

15.2.6 Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE que não atingir, no mínimo, 70% (setenta 

por cento) pontos previstos no Anexo IV deste EDITAL, ou que não atender ao disposto no referido 

Anexo IV ou a quaisquer exigências constantes deste EDITAL. 

15.2.7 Os envelopes nº 03 das LICITANTES desclassificadas serão a elas devolvidos fechados, juntamente com 

a GARANTIA DE PROPOSTA, em até 10 (dez) dias após o julgamento dos seus recursos ou após sua 

renúncia expressa ao recurso. 

15.2.8 Analisados a PROPOSTA TÉCNICA, será divulgado o resultado do exame contendo a nota das 

LICITANTES mediante aviso publicado, uma única vez, na imprensa oficial através do Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco, publicado e administrado pela AMUPE 

(www.diariomunicipal.com.br/amupe). No aviso constará, também, o dia, hora e local para a sessão 

pública de abertura dos envelopes nº 03 das LICITANTES habilitadas. 
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15.3 ABERTURA, EXAME E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

15.3.1 Na data prevista no aviso mencionado no subitem 15.2.4, serão abertos os envelopes nº 03, contendo as 

PROPOSTAS COMERCIAIS das LICITANTES classificadas na fase de julgamento das PROPOSTAS 

TÉCNICAS.  

15.3.2 As PROPOSTAS COMERCIAIS serão rubricadas pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes 

das LICITANTES presentes. 

15.3.3 Feito isso, será encerrada a sessão pública, da qual será lavrada ata que, após lida em voz alta, será 

assinada pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

15.3.4 Analisadas as PROPOSTAS COMERCIAIS pelos membros da COMISSÃO, será divulgado o resultado 

do exame contendo as LICITANTES classificadas, mediante aviso publicado, uma única vez, na 

imprensa oficial.  

15.3.5 O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS dar-se-á por critérios objetivos, conforme o Anexo V 

deste EDITAL, atribuindo-se a respectiva Nota Comercial – NC a cada LICITANTE classificada. 

15.3.6 Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS que não atenderem ao disposto no Anexo V ou a 

quaisquer exigências constantes deste EDITAL. 

15.3.7 Serão desclassificadas, ainda, as PROPOSTAS COMERCIAIS que não estiverem de acordo com as 

informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA ou que ofertarem CONTRAPRESTAÇÃO 

inexequível ou superior ao valor máximo estabelecido no Anexo V deste EDITAL. 

15.3.8 Para as LICITANTES que forem desclassificadas na fase de abertura da PROPOSTA COMERCIAL, a 

DOCUMENTAÇÃO, juntamente com a GARANTIA DE PROPOSTA, serão a elas devolvidos em até 10 

(dez) dias após o julgamento dos seus recursos ou após sua renúncia expressa ao recurso.  

15.4 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.4.1 O julgamento final das PROPOSTAS ocorrerá em sessão realizada entre os membros da COMISSÃO e 

será efetuado mediante cálculo da pontuação, considerando as notas da PROPOSTA TÉCNICA e da 

PROPOSTA COMERCIAL, que terão, respectivamente, pesos 60 (sessenta) e 40 (quarenta), conforme a 

seguinte fórmula:  

NF = (60/100) x NT + (40/100) x NC   

Onde: 

NF = Nota Final; 

NT = Nota da PROPOSTA TÉCNICA; e 

NC = Nota da PROPOSTA COMERCIAL. 

15.4.2 As notas finais - NF serão calculadas de 0 (zero) a 100 (cem). 

15.4.3 A classificação das PROPOSTAS far-se-á em ordem decrescente dos valores das notas finais, sendo 

classificada em primeiro lugar a LICITANTE que obtiver a maior nota final.  
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15.4.4 No caso de empate entre duas ou mais LICITANTES, depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º, do 

artigo 3º, da Lei federal nº 8.666/93, a escolha das melhores PROPOSTAS far-se-á por sorteio, em ato 

público, para o qual serão convocadas todas as LICITANTES.  

15.4.5 O resultado da fase de classificação das PROPOSTAS será divulgado, mediante aviso publicado, uma 

única vez, na imprensa oficial.  

15.4.6 A GARANTIA DE PROPOSTA das LICITANTES classificadas, exceto a da LICITANTE 

VENCEDORA, será devolvida até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do extrato do CONTRATO. 

15.4.7 Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO, sem convocação 

para contratação ou qualquer manifestação do MUNICÍPIO sobre tal contratação, a COMISSÃO 

convocará as LICITANTES para que se manifestem acerca do interesse em renovar os prazos das 

PROPOSTAS e da GARANTIA DE PROPOSTA apresentadas.  

15.4.8 Em relação às LICITANTES que renovarem os prazos das PROPOSTAS e da GARANTIA DE 

PROPOSTA, será dada continuidade ao procedimento previsto neste EDITAL em relação à abertura, 

análise e julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS. 

15.5 RECURSOS 

15.5.1 Das decisões da COMISSÃO caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93, a ser 

protocolizado na SEDE DA COMISSÃO, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 13:30 horas, não 

sendo aceitos recursos enviados pela internet, via email, correio ou fax. 

15.5.2 A eventual interposição de recurso será comunicada às demais LICITANTES, que poderão apresentar 

impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

15.5.3 O recurso será dirigido ao Presidente da COMISSÃO, o qual poderá reconsiderar a sua decisão no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida pelo Prefeito Municipal, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

15.5.4 Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre, sem que os autos do processo estejam com vista aberta à 

LICITANTE interessada. 

16 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

16.1 HOMOLOGAÇÃO 

16.1.1 O resultado da LICITAÇÃO à LICITANTE VENCEDORA será submetido à deliberação do Prefeito 

Municipal, que poderá: 

a) homologar o resultado da LICITAÇÃO; 

b)  determinar a emenda de irregularidade sanável, se for o caso; 

c) revogar a LICITAÇÃO, por razões de interesse público; ou 

d) anular a LICITAÇÃO, se for o caso, por ilegalidade insanável. 
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16.1.2 A LICITAÇÃO somente será revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e será declarada nula, quando 

verificada ilegalidade, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

16.2 ADJUDICAÇÃO 

16.2.1 Homologado o resultado da LICITAÇÃO, o objeto será adjudicado à LICITANTE VENCEDORA, em 

ato a ser publicado na imprensa oficial. 

16.2.2 A adjudicação produz os seguintes efeitos jurídicos: 

a) aquisição do direito de a LICITANTE VENCEDORA celebrar o CONTRATO, por meio da SPE, a ser por ela 

constituída; 

b) vinculação da LICITANTE VENCEDORA ao cumprimento das condições estabelecidas no EDITAL e no 

CONTRATO. 

17 CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

17.1.1 Adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para, no prazo de 

até 60 (sessenta) dias, cumprir as formalidades necessárias, descritas nas seções seguintes e celebrar, 

através da SPE, o CONTRATO com o MUNICÍPIO, sob pena de decair de seu direito à contratação, sem 

prejuízo da perda da GARANTIA DE PROPOSTA e da aplicação das penalidades previstas no artigo 81 

da Lei federal nº 8.666/93. 

17.1.2 O prazo para a assinatura do CONTRATO mencionado no subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela LICITANTE VENCEDORA durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado, aceito pela COMISSÃO. 

17.1.3 É facultado à COMISSÃO, quando a convocada não comparecer para assinar o CONTRATO no prazo e 

nas condições estabelecidas acima, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas condições do 1º (primeiro) colocado. 

17.1.4 O MUNICÍPIO promoverá a publicação do extrato do CONTRATO, na imprensa oficial, nos termos do 

parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n° 8.666/93.  

17.2 CONSTITUIÇÃO DA SPE 

17.2.1 Previamente à assinatura do CONTRATO, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir a SPE, que 

celebrará o CONTRATO com o MUNICÍPIO e será a responsável pela execução do objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

17.2.2 Em caso de empresa isolada, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir a SPE como sua subsidiária 

integral, com sede no MUNICÍPIO. 

17.2.3 Em caso de consórcio, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir a SPE, com sede no MUNICÍPIO, 

cuja participação deverá ser equivalente à participação das empresas no consórcio, conforme consta no 

Termo de Compromisso de Constituição de SPE. 
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17.2.4 No caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, o controle efetivo da SPE deverá ser exercido 

por empresas que detiverem de forma isolada ou conjunta mais de 50% (cinquenta por cento) da 

participação do consórcio na data de apresentação das PROPOSTAS. 

17.2.5 A SPE, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, assumirá a forma de sociedade anônima e deverá 

ter como único objeto a execução dos SERVIÇOS, bem como a realização das atividades correlatas e a 

exploração de fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, de modo a viabilizar o cumprimento do 

objeto do CONTRATO. 

17.2.6 O prazo de duração da SPE deverá corresponder ao prazo necessário para o cumprimento de todas as suas 

obrigações previstas no CONTRATO, incluindo eventual prorrogação do prazo da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

17.2.7 A SPE deve encaminhar ao MUNICÍPIO previamente, como condição de assinatura do CONTRATO, 

prova da sua constituição, comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 

seu estatuto social, eventuais acordos de acionistas ou documento com igual finalidade, bem como o 

quadro de acionistas, por tipo e quantidade de ações, informando a titularidade das ações ordinárias 

nominativas. 

17.2.8 A transferência de controle da SPE, inclusive para os financiadores da SPE, deverá observar as regras e 

os procedimentos previstos no CONTRATO. 

17.2.9 Na data de assinatura do CONTRATO, o capital social subscrito da SPE deverá ser de 10% (dez por 

cento) do somatório estimado dos investimentos a serem efetuados pela SPE ao longo da PPP 

ADMINISTRATIVA, conforme PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA, devendo 

estar integralizado 10% (dez por cento) do capital subscrito.  

17.2.10 O restante do capital subscrito deverá ser integralizado na forma do disposto no CONTRATO. 

17.3 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.3.1 Para garantir o fiel cumprimento das obrigações que serão assumidas, a SPE deverá apresentar ao 

MUNICÍPIO previamente, como condição de assinatura do CONTRATO, o comprovante de que prestou 

a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no valor de R$ 857.676,00 (oitocentos e cinquenta e 

sete mil, seiscentos e setenta e seis reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do somatório do valor 

das CONTRAPRESTAÇÕES mensais relativas ao primeiro ano da PPP ADMINISTRATIVA.  

17.3.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será prestada em uma das seguintes formas, nos 

termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores:  

a) caução em dinheiro, na moeda corrente do País; 

b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 
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17.3.3 Quando se tratar de caução em dinheiro, a importância deverá ser depositada no Banco do Brasil, agência 

nº 3504, conta corrente nº 3380-4, em nome do MUNICÍPIO. 

17.3.4 Quando em títulos da dívida pública, deverá ser constituída caução bancária, expressa em documento 

original, dirigida ao MUNICÍPIO, datada e assinada por instituição financeira custodiante dos títulos 

dados em garantia e da qual conste que: 

a) o valor dos referidos títulos, claramente identificados, ficará caucionado em favor do MUNICÍPIO como 

garantia do cumprimento das obrigações da SPE, previstas no CONTRATO; e 

b) o MUNICÍPIO poderá executar a caução nas condições previstas no CONTRATO. 

17.3.5 No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, as garantias correspondentes deverão ser apresentadas de 

acordo, respectivamente, com as condições mínimas exigidas ou com o modelo, ambos previstos no 

Anexo VII deste EDITAL, devendo ser acompanhadas da comprovação dos poderes de seu(s) 

respectivo(s) signatário(s). 

17.3.5.1 No caso de seguro-garantia, deverá ser apresentada a apólice original ou a sua via digital, devidamente 

certificada, emitida pela companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil. 

17.3.5.2 Em caso de fiança bancária, deverá ser apresentado o original do documento, emitido por instituição 

financeira autorizada a funcionar no Brasil. 

17.3.6 As garantias oferecidas não poderão conter qualquer tipo de ressalvas ou condições que possam 

dificultar ou impedir sua execução ou que possam deixar dúvidas quanto à firmeza da garantia oferecida. 

17.3.7 A SPE deverá manter a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO de que trata esta Seção durante 

toda a vigência do CONTRATO, nos valores e condições ali estipulados. 

17.3.8 Todas as despesas decorrentes da prestação das garantias correrão por conta da LICITANTE, da SPE 

e/ou de seus acionistas, conforme o caso. 

17.4 RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS VINCULADOS À PPP ADMINISTRATIVA 

17.4.1 Em até 05 (cinco) dias úteis antes da assinatura do CONTRATO e como condição para a assinatura do 

referido CONTRATO, a LICITANTE VENCEDORA deverá comprovar o pagamento do valor de R$ 

695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais) à empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., a 

título de ressarcimento pela realização dos estudos relacionados à PPP ADMINISTRATIVA, conforme 

Termo de Autorização nº 002/2014, publicado em 13 de agosto de 2014, no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco.  

18 REGIME JURIDICO DA PPP 

18.1 OBJETO DO CONTRATO 

18.1.1 O CONTRATO tem como objeto a execução da PPP ADMINISTRATIVA pela SPE, cuja minuta 

encontra-se no Anexo I deste EDITAL. 
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18.2 METAS DA PPP 

18.2.1 As metas da PPP ADMINISTRATIVA são aquelas previstas no Anexo III deste EDITAL, em 

consonância com o PLANO DE SANEAMENTO, observadas as disposições do CONTRATO.  

18.3 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.3.1 O CONTRATO terá vigência de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO, nos termos do CONTRATO, podendo ser prorrogado nos prazos e nas condições previstos 

no referido instrumento contratual, observando-se o prazo máximo definido na Lei federal nº 

11.079/04.  

18.4 PROJETOS 

18.4.1 A SPE deverá elaborar todos os projetos executivos necessários à execução dos SERVIÇOS, levando em 

conta, para tanto, as disposições deste EDITAL, especialmente o TERMO DE REFERÊNCIA. 

18.4.2 Os prazos para conclusão dos projetos mencionados acima e o procedimento para a sua apresentação ao 

MUNICÍPIO encontram-se no CONTRATO. 

18.5 SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO 

18.5.1 A execução dos SERVIÇOS deverá respeitar com rigor todas as disposições, prazos e especificações 

técnicas constantes do EDITAL e seus Anexos, bem como das PROPOSTAS da LICITANTE 

VENCEDORA. 

18.5.2 A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer ao disposto na legislação aplicável, nas normas 

complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos neste EDITAL, no CONTRATO e nas 

PROPOSTAS.  

18.5.3 A presente PPP ADMINISTRATIVA pressupõe a prestação de SERVIÇOS adequados, assim 

considerados aqueles que satisfizerem às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, 

cortesia, equidade e continuidade. 

18.6 CONTRAPRESTAÇÃO 

18.6.1 O MUNICÍPIO efetuará o pagamento mensal da CONTRAPRESTAÇÃO, nos termos e condições 

previstos no CONTRATO. 

18.7 OUTRAS FONTES DE RECEITAS 

18.7.1 A SPE fará jus à obtenção de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, conforme previsão expressa constante 

do CONTRATO, desde que tal medida seja previamente aprovada pelo MUNICÍPIO, devendo contribuir 

para a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO. 

18.8 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

18.8.1 É pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula a relação entre as PARTES, o 

permanente equilíbrio entre os encargos da SPE e as receitas da PPP ADMINISTRATIVA. 
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18.9 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE E DO MUNICÍPIO 

18.9.1 Os direitos e obrigações da SPE e do MUNICÍPIO encontram-se descritos no CONTRATO. 

18.10 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

18.10.1 O exercício das funções de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS será exercido pelo REGULADOR, 

nos termos especificados no CONTRATO. 

18.10.2 A SPE deverá pagar, mensalmente, ao REGULADOR, pelas atividades de regulação e fiscalização dos 

SERVIÇOS, o valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita líquida mensal da SPE, 

nos moldes previstos no CONTRATO. 

18.11 DESAPROPRIAÇÕES 

18.11.1 Caberá ao MUNICÍPIO declarar de utilidade pública e promover as desapropriações, instituir servidões 

administrativas, propor limitações administrativas e solicitar a ocupação provisória de bens imóveis 

necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à PPP ADMINISTRATIVA, se essa 

for a alternativa adotada para a aquisição desses bens.  

18.11.2 Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões administrativas, seja por acordo, seja 

pela propositura de ações judiciais, correrão às custas do MUNICÍPIO.  

18.12 LICENÇAS 

18.12.1 A SPE será responsável pela obtenção das autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a 

serem emitidos pelos órgãos competentes, em relação aos SERVIÇOS sob sua responsabilidade.  

18.13 SEGUROS 

18.13.1 A LICITANTE VENCEDORA obriga-se a contratar, às suas expensas, junto a seguradora de sua livre 

escolha, seguro contra os riscos inerentes à execução dos SERVIÇOS, nos termos e condições previstos 

no CONTRATO. 

18.14 REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO 

18.14.1 O valor da CONTRAPRESTAÇÃO será reajustado anualmente, de acordo com a fórmula prevista no 

CONTRATO.  

18.14.2 As condições do CONTRATO serão revistas ordinariamente, a cada 4 (quatro) anos, e 

extraordinariamente, nos casos previstos no CONTRATO, mantendo-se sempre o seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 

18.14.3 O procedimento e a forma de revisão são aqueles previstos no CONTRATO. 

18.15 BENS AFETOS À PPP ADMINISTRATIVA 

18.15.1 Os BENS AFETOS são os bens necessários e vinculados à adequada prestação dos SERVIÇOS, inclusive 

aqueles que venham a ser adquiridos ou construídos pela SPE ao longo da PPP ADMINISTRATIVA. 
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18.15.2 Na extinção da PPP ADMINISTRATIVA, todos os BENS AFETOS reverterão automaticamente ao 

patrimônio do MUNICÍPIO, mediante o pagamento das indenizações devidas, nas condições 

especificadas no CONTRATO. 

18.15.3 O MUNICÍPIO obriga-se a entregar os BENS AFETOS listados no Anexo VIII inteiramente livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos. 

18.16 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.16.1 A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e de seus 

Anexos, e demais normas técnicas pertinentes, ensejará a aplicação das penalidades previstas no 

CONTRATO. 

18.16.2 As hipóteses ensejadoras da aplicação das penalidades, bem como o procedimento e a forma de aplicação 

das sanções acima relacionadas encontram-se previstos no CONTRATO. 

19 DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 COMUNICAÇÕES 

19.1.1 As comunicações dos atos mencionados neste EDITAL, no que se refere, especialmente, ao procedimento 

da LICITAÇÃO, serão feitas conforme indicado neste EDITAL, publicadas na imprensa oficial e, quando 

for o caso, comunicado às LICITANTES por escrito, por meio de fax ou email.  

19.1.2 As comunicações das LICITANTES à COMISSÃO deverão ser feitas por escrito, protocoladas junto à 

SEDE DA COMISSÃO, ou enviadas por meio de fax ou email, no número de fax e endereço eletrônico 

da SEDE DA COMISSÃO, conforme indicado neste EDITAL. 

19.2 EDITAL DA LICITAÇÃO 

19.2.1 O EDITAL completo desta LICITAÇÃO, o qual inclui todos os seus Anexos, poderá ser adquirido pelos 

interessados na SEDE DA COMISSÃO, a partir do dia13 de fevereiro de segunda a sexta das 08h às 

13:30h ou solicitado pelo e-mail: licitacao@camaragibe.pe.gov.br e no site da prefeitura em: 

www.camaragibe.pe.gov.br.  

19.2.2 Para a aquisição do EDITAL em CD ou Pendrive, o interessado deverá fornecer a mídia para a SEDE 

DA COMISSÃO nos dias e horários do subitem 19.2.1. 

19.2.3 Os interessados em adquirir o EDITAL e seus Anexos impressos deverá dirigir-se a SEDE DA 

COMISSÃO nos dias e horários do subitem 19.2.1 para que seja emitido um DAM das despesas com 

cópias. 

19.2.4 Por ocasião da aquisição do EDITAL, o interessado deverá fornecer: a) nome da pessoa física ou jurídica 

interessada; b) endereço de seu domicílio ou sua sede; c) número do seu CPF ou CNPJ; e d) telefone, fax 

e e-mail, conforme folha de protocolo. 

19.2.5 A obtenção do EDITAL não é requisito para a participação na LICITAÇÃO, ficando certo, todavia, que 

o MUNICÍPIO não se responsabiliza pelo conteúdo do EDITAL e demais informações acerca da 

LICITAÇÃO e da PPP ADMINISTRATIVA obtidos ou conhecidos de forma e/ou local diverso do 

disposto no subitem 9.19.2.1 acima. 
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19.2.6 A documentação fornecida pelo MUNICÍPIO às LICITANTES não poderá ser reproduzida, divulgada e 

utilizada, de forma total ou parcial, para quaisquer outros fins que não os expressos no EDITAL.  

19.3 ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

19.3.1 As LICITANTES poderão requerer esclarecimentos ao EDITAL, dirigidos ao Presidente da 

COMISSÃO, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data de entrega dos envelopes fixada no item 1.3, 

mediante comunicação escrita, a ser apresentada conforme modelo constante no Anexo VII:  

a) por email, no endereço eletrônico: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

b) pessoalmente, no endereço: Av. Belmino Correia, 2340 – Timbi – Camaragibe – PE, Terreo. 

19.3.2 A COMISSÃO não responderá questões que tenham sido formuladas em desconformidade com o 

disposto no item acima. 

19.3.3 A COMISSÃO responderá aos pedidos de esclarecimento solicitados em até 2 (dois) dias úteis 

anteriores à data designada no item 1.3 para a entrega dos envelopes, e disponibilizará tais respostas na 

SEDE DA COMISSÃO. 

19.3.4 Os interessados poderão, também, retirar na SEDE DA COMISSÃO cópia da ata dos pedidos de 

esclarecimentos sobre o EDITAL e suas respectivas respostas. 

19.3.5 Os esclarecimentos prestados pela COMISSÃO integrarão o EDITAL como se nele estivessem 

transcritos, sendo que qualquer outra informação não constante do EDITAL, eventualmente obtida 

diretamente pelas LICITANTES, não vinculará a COMISSÃO e o MUNICÍPIO. 

19.4 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

19.4.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL, devendo protocolizar a impugnação na 

SEDE DA COMISSÃO, endereçando-a ao Presidente da COMISSÃO, em até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data estipulada para entrega dos envelopes mencionada no item 1.3, conforme dispõe o artigo 41, 

parágrafo 1º, da Lei federal nº 8.666/93, devendo a COMISSÃO julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da referida impugnação.  

19.4.2 Decairá do direito de impugnar o EDITAL a LICITANTE que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil 

que anteceder a data de entrega dos envelopes mencionada no item 1.3, conforme dispõe o artigo 41, 

parágrafo 2º, da Lei federal nº 8.666/93. 

19.4.3 A impugnação deverá ser instruída: 

a) com cópia do documento de identidade do seu signatário, quando este for pessoa física; ou 

b) com o contrato ou estatuto social, acompanhado de outros documentos necessários a comprovação dos poderes 

de representação legal do signatário, quando apresentada por pessoa jurídica. 

19.5. ALTERAÇÕES DO EDITAL 

19.5.1 Em qualquer ocasião, até a data de entrega dos envelopes a COMISSÃO, a seu exclusivo critério, em 

consequência de esclarecimentos, impugnações ao EDITAL ou qualquer outro motivo de interesse 

público, poderá alterar o EDITAL. 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 29 de 127 

19.5.2 Todas as alterações ao EDITAL serão publicadas mediante aviso na imprensa oficial através do Diário 

Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, publicado e administrado pela AMUPE 

(www.diariomunicipal.com.br/amupe). 

19.5.3 Na hipótese de as alterações ao EDITAL modificarem as condições de oferecimento das PROPOSTAS, 

será reaberto prazo igual ao originalmente estipulado para a entrega dos envelopes, conforme dispõe o 

artigo 21, parágrafo 4º, da Lei federal nº 8.666/93. 

19.6 CUSTOS DAS LICITANTES 

19.6.1 Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da presente 

LICITAÇÃO, incluindo os gastos relativos à preparação da DOCUMENTAÇÃO, correrão às suas 

expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o Poder Público isento de qualquer 

responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do resultado da LICITAÇÃO. 

19.7 CONTAGEM DE PRAZOS 

19.7.1 Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e se incluirá o dia de 

vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 

19.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos nos dias de expediente da COMISSÃO e da Prefeitura Municipal de 

Camaragibe. 

19.8 DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

19.8.1 As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os casos omissos, serão resolvidos pela 

COMISSÃO, respeitada a legislação pertinente. 

19.8.2 Até a assinatura do CONTRATO, fica reservado à COMISSÃO o direito de resolver todo e qualquer 

caso singular, não previsto neste EDITAL e nos seus Anexos e em tudo o mais que, de qualquer forma, 

se relacione direta ou indiretamente com o objeto do EDITAL. 

19.8.3 A COMISSÃO poderá proceder a inspeções, determinar diligências a qualquer tempo, bem como se 

valer de assessoria técnica, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e registros 

oferecidos pelas LICITANTES. 

19.8.4 Os termos dispostos neste EDITAL, bem como as cláusulas e condições do CONTRATO e as 

constantes dos demais Anexos complementam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso 

de dúvidas ou omissões, devendo ser respeitadas das regras de interpretação previstas no CONTRATO. 

 

Camaragibe, 13 de fevereiro de 2015. 

 

___________________________________________ 

Almir Costa Ramos 

Presidente da COMISSÃO 
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ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO- PRIVADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE 

 

Aos [•] dias do mês de [•] de [•], pelo presente instrumento, as partes a seguir identificadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº [•], com sede na [•], nº [•], Camaragibe/PE, 

neste ato representado por [•], de outro, a [•], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [•], com sede em Camaragibe/PE, 

representada por [•], doravante designada simplesmente SPE, e, na qualidade de interveniente-anuente, a 

Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Município de Camaragibe, criada pela Lei Complementar nº 

603, de 03 de dezembro de 2014, neste ato representada por [•], têm entre si ajustado o presente contrato de 

parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para a prestação dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Município de Camaragibe, tudo nos termos deste Contrato 

e do procedimento de licitação sob a modalidade de concorrência, que recebeu o n° 001/2015, processo n° 

002/2015. 

Cláusula 1ª DEFINIÇÕES 

1.1 Além das definições utilizadas no EDITAL, neste CONTRATO e em seus Anexos, os termos a seguir 

indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto 

resultar sentido claramente diverso: 

ÁREA DA PPP: é o limite territorial do MUNICÍPIO que envolve a prestação dos SERVIÇOS pela SPE, assim 

definida e delimitada no Anexo II do EDITAL;  

BENS AFETOS: são todos os bens necessários e vinculados à adequada prestação dos SERVIÇOS, inclusive aqueles 

que venham a ser adquiridos ou construídos pela SPE ao longo do período da PPP ADMINISTRATIVA, 

relacionados no Anexo VIII do EDITAL;  

BANCO: é a instituição financeira que manterá a CONTA DA SPE e a CONTA GARANTIA, e será responsável pela 

transferência de recursos relativos ao cumprimento das obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO perante a SPE, 

de acordo com o especificado neste CONTRATO, ou seu sucessor a qualquer título; 

CONTA DA SPE: é a conta bancária de titularidade da SPE, para a qual será transferido mensalmente, pelo 

MUNICÍPIO, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, bem como outras obrigações pecuniárias devidas pelo 

MUNICÍPIO à SPE, nos termos deste CONTRATO; 

CONTA GARANTIA: é a conta bancária de titularidade do MUNICÍPIO, aberta junto ao BANCO, para a qual será 

transferido, até a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, o SALDO MÍNIMO, cuja finalidade é assegurar o 

adimplemento das obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO, nos termos deste CONTRATO; 

CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração mensal a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE em decorrência da prestação 

dos SERVIÇOS, incluindo os investimentos, as obras e as atividades que lhes forem concernentes, calculada 

conforme especificado neste CONTRATO e com base nos valores constantes da PROPOSTA COMERCIAL 

da LICITANTE VENCEDORA;  
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CONTRATO: é o presente instrumento jurídico, celebrado entre o MUNICÍPIO e a SPE, com a interveniência-

anuência do REGULADOR, que rege a PPP ADMINISTRATIVA; 

CTR: é a Central de Tratamento de Resíduos a ser implantada, operada e mantida pela SPE, composta por: (i) unidade 

de triagem; (ii) unidade de compostagem; (iii) unidade de tratamento de resíduos inertes; (iv) unidade 

transbordo; (v) centro de educação ambiental; e (vi) novo aterro de rejeitos;  

EDITAL: é o instrumento convocatório e seus Anexos, que estabelece os termos e condições da LICITAÇÃO; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, de forma a garantir o fiel 

cumprimento de suas obrigações previstas no CONTRATO; 

INTERVENIENTE-ANUENTE: é o REGULADOR; 

LICITAÇÃO: é Concorrência Pública nº 001/2015, objeto do EDITAL e seus Anexos, por meio do qual foi 

selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, com vistas à contratação da PPP 

ADMINISTRATIVA; 

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consórcio de empresas declarado vencedor na LICITAÇÃO e que 

constituiu a SPE; 

LIXÃO: é o lixão existente no MUNICÍPIO à época da LICITAÇÃO, localizado no Bairro de Timbi, na Estrada do 

Lixão, que será remediado, encerrado e remediado pela SPE, nos termos deste EDITAL e seus Anexos;  

MUNICÍPIO: é o Município de Camaragibe – PE; 

ORDEM DE SERVIÇO: é o ato administrativo emitido pelo MUNICÍPIO, após o término do PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO, que autoriza a SPE a dar início à prestação dos SERVIÇOS na ÁREA DA PPP; 

PARTE(S): são o MUNICÍPIO e a SPE; 

PERÍODO DE TRANSIÇÃO: é o período compreendido entre a data de assinatura deste CONTRATO e a emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, durante o qual será feito o processo de transição, do MUNICÍPIO para a SPE, da 

prestação dos SERVIÇOS;  

PLANO DE NEGÓCIOS: é o documento integrante da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA, 

que contempla o plano econômico-financeiro da PPP ADMINISTRATIVA, elaborado com base nas 

disposições do Anexo V do EDITAL; 

PLANO DE SANEAMENTO: é o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos - PMRS da Região Metropolitana;  

PPP ADMINISTRATIVA: é a parceira público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para a prestação 

dos SERVIÇOS, contratada nos termos da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e da Lei 

municipal nº 5.761, de 20 de dezembro de 2013; 

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA que contém a oferta do percentual de 

desconto a ser aplicado sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE em 

razão da PPP ADMINISTRATIVA, acompanhada do respectivo PLANO DE NEGÓCIOS, constante do 

Anexo C deste CONTRATO;  
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PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA que contém as especificações e a metodologia a 

serem adotadas para a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, constante do Anexo B deste 

CONTRATO; 

PROPOSTAS: é a denominação conjunta da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL; 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares, acessórias ou oriundas de projetos 

associados, referidas no artigo 11 da Lei federal nº 8.987/95, que a SPE poderá auferir, direta ou 

indiretamente, nos termos deste CONTRATO; 

REGULADOR: é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Município de Camaragibe, entidade reguladora 

responsável pela regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, nos termos definidos na Lei Complementar nº 603, 

de 03 de dezembro de 2014, no EDITAL e neste CONTRATO, sem prejuízo de outras atribuições que lhe 

sejam conferidas para fins de execução do CONTRATO;  

RELATÓRIO DE DESEMPENHO: é o relatório a ser elaborado mensalmente pela SPE e enviado ao MUNICÍPIO, 

demonstrando o seu desempenho com relação aos SERVIÇOS prestados no mês de referência para fins de 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, cujo modelo consta do Anexo D deste CONTRATO; 

REVISÃO: é a revisão das condições do CONTRATO, com vistas a recompor a equação econômico-financeira 

inicialmente pactuada, observado o disposto no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável; 

SERVIÇOS: são os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, descritos na Cláusula 6ª deste 

CONTRATO, a serem prestados pela SPE, incluindo a construção das obras correspondentes, nos termos do 

EDITAL e seus Anexos;  

SPE: é a pessoa jurídica constituída pela LICITANTE VENCEDORA, que celebra o CONTRATO com o 

MUNICÍPIO e será responsável pela execução dos SERVIÇOS, bem como pela exploração de fontes de 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS; 

TERMO DE REFERÊNCIA: é o conjunto de elementos e dados, descritivos e demais documentos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar os SERVIÇOS, elaborado em consonância com 

o PLANO DE SANEAMENTO, que integra o Anexo II do EDITAL.  

Cláusula 2ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1 O presente CONTRATO rege-se por suas Cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas normas gerais de 

Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas: 

2.1.1 Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175; 

2.1.2 Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e suas alterações posteriores; 

2.1.3 Adicionalmente, pela Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pela Lei federal nº 9.074, de 7 de 

julho de 1995, e suas alterações posteriores; 

2.1.4 Supletivamente, a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 

2.1.5 Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 
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2.1.6 Lei federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;  

2.1.7 Decreto federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 

2.1.8 Disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

2.1.9 Lei Orgânica do Município; 

2.1.10 Lei municipal nº 551, de 25 de outubro de 2013; 

2.1.11 Lei Complementar municipal nº 603, de 03 de dezembro de 2014;  

2.1.12 Condições previstas no EDITAL, neste CONTRATO e nos Anexos; 

2.1.13 Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis. 

Cláusula 3ª ANEXOS 

3.1 Integram o presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos: 

3.1.1 Anexo A – EDITAL, incluídos os seus Anexos e eventuais esclarecimentos prestados; 

3.1.2 Anexo B – PROPOSTA TÉCNICA; 

3.1.3 Anexo C – PROPOSTA COMERCIAL; 

3.1.4 Anexo D – Modelo de RELATÓRIO DE DESEMPENHO. 

Cláusula 4ª INTERPRETAÇÃO 

4.1 Em caso de divergência entre as disposições previstas na legislação aplicável, no EDITAL e neste 

CONTRATO, prevalecerá o seguinte: 

4.1.1 em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais; 

4.1.2 em segundo lugar, as disposições constantes deste CONTRATO; 

4.1.3 em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL e seus Anexos; e 

4.1.4 por último, as disposições constantes da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL da 

LICITANTE VENCEDORA. 

Cláusula 5ª REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

5.1 Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado que lhe sejam 

específicas. 

5.2 O regime jurídico deste CONTRATO confere à Administração Pública as prerrogativas de: 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 34 de 127 

5.2.1 alterá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurado sempre o seu 

equilíbrio econômico-financeiro e os direitos da SPE; 

5.2.2 promover sua extinção; 

5.2.3 fiscalizar sua execução, por intermédio do REGULADOR ou de outro órgão ou entidade por ela designada; e 

5.2.4 aplicar, por intermédio do REGULADOR, as sanções estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em 

lei, em razão de sua inexecução parcial ou total.  

Cláusula 6ª OBJETO DO CONTRATO 

6.1 O objeto do presente CONTRATO consiste na prestação dos SERVIÇOS pela SPE na ÁREA DA PPP, que 

englobam as seguintes atividades:  

6.1.1 Varrição manual de vias urbanas pavimentas; 

6.1.2 Capinação e raspagem de vias pavimentadas e não pavimentadas; 

6.1.3 Limpeza, manutenção e roçada de áreas verdes; 

6.1.4 Pintura de meio-fio; 

6.1.5 Implantação, operação e manutenção de CTR, composta por (I) unidade de triagem; (II) unidade de 

compostagem; (III) unidade de tratamento de resíduos inertes; (IV) unidade transbordo; (V) centro de 

educação ambiental e (VI) novo aterro de rejeitos; 

6.1.6 Implantação, operação e manutenção de ecopontos; 

6.1.7 Coleta regular manual de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) e transporte à CTR; 

6.1.8 Coleta manual de resíduos da podação e transporte à CTR; 

6.1.9 Coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e transporte à CTR; 

6.1.10 Coleta seletiva de resíduos recicláveis e transporte à CTR; 

6.1.11 Coleta manual e transporte de resíduos inertes à CTR; 

6.1.12 Coleta de resíduos sólidos provenientes de ecopontos e transporte à CTR; 

6.1.13 Coleta regular de resíduos de saúde e transporte à unidade licenciada, em um raio de até 70 (setenta) 

quilômetros; 

6.1.14 Equipe de serviços complementares de limpeza urbana; 

6.1.15 Remediação, encerramento, monitoramento do LIXÃO. 

6.2 Na execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE deverá respeitar todas as disposições, prazos e 

especificações técnicas constantes no EDITAL e seus Anexos, na PROPOSTA TÉCNICA e neste CONTRATO. 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 35 de 127 

6.3 O MUNICÍPIO poderá solicitar à SPE, obedecida a legislação aplicável, a prestação de outros serviços 

relacionados ao objeto deste CONTRATO, necessários a assegurar o funcionamento dos SERVIÇOS, a segurança das 

pessoas, obras, equipamentos e outros bens, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, mantido 

sempre o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

6.4 A prestação dos serviços a que se refere a subcláusula 6.3 fica condicionada à prévia celebração de termo 

aditivo entre o MUNICÍPIO e a SPE, que regulará as formas e as condições de tal prestação. 

Cláusula 7ª PRAZO DA PPP ADMINISTRATIVA 

7.1 A PPP ADMINISTRATIVA terá o prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado até o limite previsto na Lei federal nº 11.079/04 e na Lei municipal 

nº 551/13, desde que devidamente justificado, mediante a celebração de termo aditivo.  

7.2 No caso de prorrogação do prazo da PPP ADMINISTRATIVA para fins de readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro do presente CONTRATO, aplica-se o procedimento previsto na Cláusula 26ª deste 

CONTRATO. 

Cláusula 8ª VALOR DA PPP ADMINISTRATIVA 

8.1 O valor do presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, é de R$ [•], correspondente ao 

somatório estimado dos investimentos a serem efetuados pela SPE ao longo da PPP ADMINISTRATIVA, em valores 

reais, sem projeções inflacionárias, conforme PROPOSTA COMERCIAL. 

Cláusula 9ª SPE 

9.1 A SPE é uma sociedade anônima de propósito específico, com sede no MUNICÍPIO, que deve manter como 

único objeto social a execução dos SERVIÇOS, bem como a exploração de fontes de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS, nos termos do presente CONTRATO. 

9.2 O capital subscrito da SPE, na data de assinatura deste CONTRATO, é de R$ [•], correspondente a 10% (dez 

por cento) do somatório estimado dos investimentos a serem efetuados pela SPE ao longo da PPP 

ADMINISTRATIVA, em valores reais, sem projeções inflacionárias, tendo sido integralizado 10% (dez por cento) do 

capital subscrito.  

9.3 A SPE se obriga a integralizar, anualmente, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado dos 

investimentos a serem efetuados pela SPE no ano subsequente, de forma que o total do capital subscrito seja 

totalmente integralizado nos 10 (dez) primeiros anos de vigência do presente CONTRATO.  

9.4 A SPE deverá obedecer aos padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações 

financeiras padronizadas, de acordo com as regras e práticas contábeis vigentes no Brasil e com as normas societárias 

pertinentes, especialmente, a Lei federal nº 6.404/76 e alterações posteriores. 

9.5 Quaisquer alterações no quadro de acionistas deverão ser comunicadas ao MUNICÍPIO, observadas as 

disposições contratuais sobre a transferência de controle acionário efetivo estabelecidas no EDITAL e neste 

CONTRATO. 
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Cláusula 10ª TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA SPE OU DA PPP ADMINISTRATIVA 

10.1 O controle acionário efetivo da SPE deverá ser exercido, no caso de a LICITANTE VENCEDORA ser 

empresa isolada, pela LICITANTE VENCEDORA; e, no caso de a LICITANTE VENCEDORA ser consórcio, pela(s) 

empresa(s) que detiver(em), de forma isolada ou conjunta, mais de 50% (cinquenta por cento) da participação do 

consórcio na data de apresentação das PROPOSTAS. 

10.2 Entende-se por controle acionário efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital votante, expresso em 

ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 

atividades, disciplinado em eventual acordo de acionistas da SPE ou documento com igual finalidade.  

10.3 Durante todo o prazo deste CONTRATO, o controle acionário efetivo da SPE somente poderá ser transferido 

mediante prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, sob pena de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, 

aplicando-se o artigo 27 da Lei federal nº 8.987/95. 

10.4 Da mesma forma, as ações da SPE representativas do controle acionário efetivo poderão ser dadas em 

garantia, desde que previamente autorizado pelo MUNICÍPIO.  

10.5 A transferência de controle acionário da SPE ou da PPP ADMINISTRATIVA somente será aprovada pelo 

MUNICÍPIO mediante a comprovação do cumprimento regular das obrigações assumidas pela SPE e desde que não 

prejudique nem coloque em risco a execução deste CONTRATO. 

10.6 Para a obtenção da aprovação e anuência para a transferência do controle acionário da SPE ou da PPP 

ADMINISTRATIVA, o interessado na aquisição do controle ou da PPP ADMINISTRATIVA deverá: 

10.6.1 atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à 

assunção do objeto da PPP ADMINISTRATIVA; 

10.6.2 prestar e/ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e 

10.6.3 comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

10.7 As ações preferenciais e ordinárias nominativas da SPE que não importem alteração do controle acionário 

poderão ser transferidas pelos seus acionistas e/ou oferecidas em garantia, mediante simples notificação ao 

MUNICÍPIO. 

10.8 O MUNICÍPIO deverá aprovar, previamente, quaisquer processos de fusão, associação, incorporação ou 

cisão pretendidos pela SPE, observadas as disposições sobre a transferência de controle estabelecidas no EDITAL e 

neste CONTRATO. 

Cláusula 11ª FINANCIAMENTOS 

11.1 A SPE é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários à execução do objeto da 

PPP ADMINISTRATIVA, não estando o MUNICÍPIO obrigado a prestar qualquer garantia financeira referente aos 

financiamentos que vierem a ser obtidos pela SPE, mas somente a participar como interveniente-anuente nos 

respectivos contratos de financiamento celebrados pela SPE, se assim solicitado pela instituição financiadora. 
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11.2 A SPE não poderá opor ao MUNICÍPIO, por conta dos financiamentos de que trata esta Cláusula, quaisquer 

exceções ou meios de defesa como justificativa para o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste 

CONTRATO. 

11.3 A SPE, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos emergentes da PPP 

ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 28 da Lei federal nº 8.987/95. 

11.4 Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas modalidades, destinados a 

investimentos relacionados a este CONTRATO, a SPE poderá ceder ao mutuante, mediante simples notificação ao 

MUNICÍPIO, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condições do artigo 

28-A, da Lei federal nº 8.987/95.  

11.5 Os acionistas poderão também dar em garantia ou contragarantia, em contratos de mútuos e/ou em contratos 

de financiamento, as ações da SPE de sua titularidade, mediante simples notificação ao MUNICÍPIO.  

11.6 Nos termos do disposto no artigo 42, § 3º, da Lei federal nº 11.445/07, os créditos decorrentes de 

investimentos devidamente certificados pelo REGULADOR poderão constituir garantia de empréstimos realizados à 

SPE, desde que tais empréstimos sejam destinados exclusivamente a investimentos na PPP ADMINISTRATIVA. 

11.7 Na forma do artigo 5º, § 2º, da Lei federal nº 11.079/04, e do artigo 27, § 2º, da Lei federal nº 8.987/95, o 

MUNICÍPIO poderá autorizar a transferência de controle acionário da SPE a seus financiadores, com vistas à sua 

reestruturação financeira e a assegurar a continuidade da execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

11.8 Para a obtenção da anuência para transferência do controle acionário de que trata a subcláusula 11.7 acima, o 

financiador deverá: 

11.8.1 atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA; 

11.8.2 prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

11.8.3 comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

11.9 É admitida, ainda, a emissão de empenho em nome dos financiadores da SPE em relação às obrigações 

pecuniárias do MUNICÍPIO, em especial a obrigação de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO. 

11.10 Os financiadores da PPP ADMINISTRATIVA terão legitimidade para receber as indenizações 

eventualmente devidas à SPE em razão de extinção antecipada deste CONTRATO. 

11.11 Verificada a hipótese prevista na subcláusula 11.10 acima, a SPE enviará comunicação prévia, por escrito, 

ao MUNICÍPIO, informando os valores envolvidos e os dados a respeito do financiador.  

Cláusula 12ª BENS AFETOS À PPP ADMINISTRATIVA 

12.1 Integram a PPP ADMINISTRATIVA os BENS AFETOS, bem como aqueles que venham a ser adquiridos 

ou construídos pela SPE ao longo da PPP ADMINISTRATIVA, constantes do Anexo VIII do EDITAL. 

12.2 Em até 5 (cinco) dias antes da expiração do PERÍODO DE TRANSIÇÃO, o MUNICÍPIO e a SPE farão 

vistoria nos BENS AFETOS que serão entregues à SPE ao final do PERÍODO DE TRANSIÇÃO. 
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12.3 No mesmo prazo mencionado na subcláusula 12.2, o MUNICÍPIO se compromete a entregar relatório 

ambiental caracterizando a situação atual do LIXÃO, com vistas a identificar o passivo ambiental existente, mantendo 

a SPE indene de qualquer responsabilidade ambiental, até a referida data, no que diz respeito ao LIXÃO que será por 

ela remediado, encerrado e monitorado. 

12.3.1 Fica certo que, enquanto não for apresentado o relatório ambiental previsto nesta subcláusula 12.3, a SPE não 

estará obrigada a receber a ORDEM DE SERVIÇO nem a realizar a vistoria dos bens que serão por ela recebidos. 

12.4 No dia seguinte ao fim do PERÍODO DE TRANSIÇÃO, o MUNICÍPIO e a SPE assinarão o respectivo 

Termo de Vistoria, no qual constará a descrição das condições dos BENS AFETOS a serem entregues à SPE, e será 

emitida pelo MUNICÍPIO a ORDEM DE SERVIÇO. 

12.5 O MUNICÍPIO se obriga a entregar os BENS AFETOS inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer 

ônus ou encargos, responsabilizando-se por quaisquer encargos ou passivos originados de fatos ou atos anteriores à 

data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

12.6 Os BENS AFETOS não poderão ser alienados ou onerados pela SPE, por qualquer forma, sob pena de 

caducidade da PPP ADMINISTRATIVA. 

12.7 Os bens da SPE que não estejam relacionados no Anexo VIII do EDITAL como BENS AFETOS e, portanto, 

não sejam considerados como necessários e vinculados à execução dos SERVIÇOS, poderão ser por ela onerados ou 

alienados, desde que tal onerosidade ou alienação não afete a qualidade dos SERVIÇOS prestados e não cause a 

diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais da SPE. 

12.8 Para efeito do disposto nas subcláusulas anteriores, todos os BENS AFETOS deverão estar devidamente 

destacados nos registros financeiros da SPE, de modo a permitir sua fácil identificação pelo MUNICÍPIO, sem 

prejuízo da adoção do padrão contábil brasileiro pela SPE para fins societários e de mero controle da PPP 

ADMINISTRATIVA.  

Cláusula 13ª PERÍODO DE TRANSIÇÃO 

13.1 A partir da assinatura deste CONTRATO terá início o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, que durará até 30 

(trinta) dias, podendo ser prorrogado pelas PARTES, por mais 30 (trinta) dias.  

13.2 O PERÍODO DE TRANSIÇÃO poderá ser encerrado antecipadamente, mediante pedido escrito da SPE e 

respectiva aprovação do MUNICÍPIO.  

13.3 Durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, o MUNICÍPIO assegurará à SPE livre acesso (i) aos dados, 

informações e documentos referentes aos SERVIÇOS, bem como (ii) aos BENS AFETOS. 

13.4 Durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, a SPE, por meio de profissionais por ela designados, acompanhará 

as atividades desenvolvidas pelo MUNICÍPIO e fará a vistoria dos BENS AFETOS existentes, verificando sua 

situação e devendo ser detalhadamente inventariados. 

13.5 Caso a SPE, no PERÍODO DE TRANSIÇÃO, identifique qualquer problema ou irregularidade nos 

SERVIÇOS ou em algum BEM AFETO, deverá comunicar tal problema ou irregularidade ao MUNICÍPIO para as 

correções ou providências necessárias por parte desse último.  
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13.6 No PERÍODO DE TRANSIÇÃO, a SPE deverá proceder a todos os atos preparatórios necessários à 

prestação dos SERVIÇOS, inclusive, mas não exclusivamente, à contratação dos seus profissionais. 

13.7 A eficácia dos termos e condições deste CONTRATO está sujeita ao cumprimento, pelas PARTES, durante 

o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, das seguintes condicionantes: 

13.7.1 apresentação, pelo MUNICÍPIO, do relatório ambiental caracterizando a situação atual do LIXÃO, nos termos 

da subcláusula 12.3; 

13.7.2 celebração, pelo MUNICÍPIO, pela SPE e pelo BANCO, dos instrumentos pertinentes para viabilizar a 

transferência automática de valores da CONTA GARANTIA para a CONTA DA SPE, nos termos da Cláusula 22ª; 

13.7.3 apresentação, pela SPE, da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos da Cláusula 27ª; e  

13.7.4 comprovação da contratação, pela SPE, dos seguros, conforme previsto na Cláusula 32ª. 

13.8 Até o término do PERÍODO DE TRANSIÇÃO, o MUNICÍPIO se compromete a rescindir todos os 

eventuais contratos firmados com terceiros que estejam relacionados com a prestação dos SERVIÇOS, com vistas a 

assegurar a plena assunção dos SERVIÇOS pela SPE, mantendo a SPE indene quanto a quaisquer responsabilidades 

correlatas. 

13.9 Fica certo, ainda, que, durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, a SPE não fará jus à 

CONTRAPRESTAÇÃO, uma vez que a prestação dos SERVIÇOS, bem como as consequências advindas de tal 

prestação, permanecerão sob a responsabilidade do MUNICÍPIO. 

Cláusula 14ª ORDEM DE SERVIÇO 

14.1 Ao término do PERÍODO DE TRANSIÇÃO e cumpridas as condicionantes previstas na subcláusula 13.7 

deste CONTRATO, o MUNICÍPIO emitirá, com cópia para o REGULADOR, a ORDEM DE SERVIÇO autorizando 

a SPE a assumir os SERVIÇOS objeto deste CONTRATO. 

14.2 A assunção dos SERVIÇOS dar-se-á com a transferência dos BENS AFETOS, que será formalizada 

mediante a assinatura, pelo MUNICÍPIO e pela SPE, na mesma data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, do Termo 

de Vistoria, conforme previsto na subcláusula 12.4. 

14.2.1 No Termo de Vistoria constará a lista dos BENS AFETOS até a data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, 

com a indicação detalhada do seu estado de operação e conservação, inclusive do LIXÃO, devendo ser enviado para 

conhecimento e arquivo do REGULADOR. 

14.3 A partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a SPE assumirá, consequentemente, integral 

responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à prestação dos SERVIÇOS, fazendo jus ao recebimento 

da CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com as disposições deste CONTRATO. 

Cláusula 15ª METAS E INVESTIMENTOS DA PPP ADMINISTRATIVA 

15.1 Em virtude da presente PPP ADMINISTRATIVA, a SPE se obriga, nos termos e condições estipulados 

neste CONTRATO, a cumprir as metas descritas no Anexo III do EDITAL, de forma compatível com o PLANO DE 

SANEAMENTO e com o TERMO DE REFERÊNCIA, para efeitos da prestação dos SERVIÇOS. 
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15.2 A SPE se obriga a realizar os investimentos necessários ao cumprimento das suas obrigações estabelecidas 

no Anexo III do EDITAL, no TERMO DE REFERÊNCIA, nas PROPOSTAS e nas demais disposições do presente 

CONTRATO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção dos recursos necessários à realização de tais 

investimentos. 

15.3 As metas e investimentos previstos para a PPP ADMINISTRATIVA poderão ser revistos sempre que 

necessário, inclusive em razão de alterações e/ou revisões no PLANO DE SANEAMENTO, mediante prévia 

celebração de termo aditivo competente e desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do presente 

CONTRATO. 

15.4 Na hipótese de a SPE ficar impedida de atingir as metas, total ou parcialmente, por motivos a ela não 

imputáveis, o MUNICÍPIO promoverá a adaptação das metas da PPP ADMINISTRATIVA, observado o interesse 

público, limitada na parte dos SERVIÇOS em que for a SPE impedida de prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for 

o caso, das demais disposições deste CONTRATO aplicáveis à espécie, observada a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro deste CONTRATO. 

Cláusula 16ª PROJETOS EXECUTIVOS 

16.1 Em até 60 (sessenta) dias antes da data de início de cada uma das obras concernentes ao objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA, a SPE deverá apresentar ao MUNICÍPIO, para conhecimento, o respectivo projeto executivo.  

16.2 A SPE apresentará projetos executivos distintos para cada obra concernente ao objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA, devendo o conjunto dos projetos executivos contemplar todas as obras necessárias para o 

cumprimento deste CONTRATO e a adequada prestação dos SERVIÇOS. 

16.3 Para a elaboração dos projetos, a SPE deverá levar em consideração as disposições do EDITAL, 

especialmente do TERMO DE REFERÊNCIA, e demais informações constantes na PROPOSTA TÉCNICA. 

16.4 A SPE poderá, por sua conta e risco, apresentar, em seus projetos executivos, suas propostas e soluções de 

engenharia para a melhor execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, as quais deverão estar consonantes com as 

PROPOSTAS e com o TERMO DE REFERÊNCIA, sendo certo que eventuais mudanças em relação ao inicialmente 

proposto ou previsto, por decisão exclusiva da SPE, que acarretem aumento de custos, não ensejarão reequilíbrio 

econômico-financeiro deste CONTRATO. 

16.5 Uma vez entregue o projeto executivo, fica a SPE autorizada a prosseguir com as medidas para execução das 

obras correspondentes. 

16.6 A SPE é integralmente responsável pela execução das obras e pelos respectivos projetos executivos 

elaborados para a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

Cláusula 17ª OBRAS 

17.1 As obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, objeto da PPP ADMINISTRATIVA serão iniciadas a 

partir da entrega do respectivo projeto executivo pela SPE, conforme previsto na Cláusula 16ª, comprometendo-se a 

SPE a empregar todos os recursos necessários para atender às obrigações previstas neste CONTRATO.  
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17.2 A execução das obras e os respectivos prazos deverão obedecer ao TERMO DE REFERÊNCIA, à 

PROPOSTA TÉCNICA e aos projetos executivos entregues, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de 

soluções alternativas pela SPE.  

17.3 A SPE deverá utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos 

técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem a 

integral solidez e segurança das obras. 

17.4 O MUNICÍPIO terá livre acesso aos locais onde serão realizadas as obras, podendo acompanhar sua 

execução, com vistas, especialmente, a verificar o atendimento dos termos do respectivo projeto executivo. 

17.5 Ao final de cada obra, a SPE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, com cópia para o REGULADOR, toda a 

documentação que lhe for concernente, incluindo, mas não se limitando, aos croquis, as built, manuais e demais 

documentos correlatos. 

17.6 O acompanhamento das obras será realizado pelo MUNICÍPIO, a qual poderá indicar empresa gerenciadora 

para assisti-la.  

17.7 Uma vez concluída a totalidade de cada fase das obras previstas, a SPE notificará o fato ao MUNICÍPIO, por 

escrito, para que esse último, dentro de 10 (dez) dias, a partir da data da notificação, proceda às vistorias necessárias.  

17.8 Caso, na vistoria, o MUNICÍPIO ateste que a totalidade das obras finalizadas pela SPE está de acordo com 

as estipulações deste CONTRATO, expedirá, na mesma data, o respectivo Termo de Recebimento das Obras. Caso 

contrário, a SPE será notificada para que corrija as imperfeições apontadas, obrigando-se a realizar, imediatamente, os 

reparos e/ou complementações exigidos.  

17.9 Após o recebimento do Termo de Recebimento das Obras expedido pelo MUNICÍPIO nos termos da 

subcláusula 17.8 acima, a SPE deverá encaminhar imediatamente uma cópia do respectivo documento ao 

REGULADOR. 

17.10 Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO em realizar a vistoria, em emitir a notificação de correção e/ou em 

emitir o Termo de Recebimento das Obras, a totalidade das obras em questão será considerada aceita no dia seguinte 

ao término do prazo referido na subcláusula 17.7.  

17.11 O recebimento das obras pelo MUNICÍPIO não exclui a responsabilidade civil da SPE pela solidez e 

segurança das obras, nos limites estipulados neste CONTRATO e na legislação vigente. 

Cláusula 18ª CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1 A partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a SPE dará início à exploração da PPP 

ADMINISTRATIVA assumindo, consequentemente, integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações 

inerentes à prestação dos SERVIÇOS, observadas as condições previstas neste CONTRATO. 

18.2 Na prestação dos SERVIÇOS, a SPE terá ampla liberdade na gestão de seus negócios, investimentos, pessoal 

e tecnologia, e observará as prescrições deste CONTRATO, da legislação específica, das normas regulamentares e das 

instruções e determinações do MUNICÍPIO ou do REGULADOR, conforme o caso, pertinentes à prestação dos 

SERVIÇOS. 
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18.3 A prestação dos SERVIÇOS deverá ser efetivada em conformidade com a legislação aplicável, atendendo às 

metas e os indicadores de desempenho previstos para esta PPP ADMINISTRATIVA, as normas técnicas e os demais 

regulamentos aplicáveis, tendo sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado. 

18.4 Para os efeitos do que estabelece a subcláusula 18.3, serviço adequado é o que satisfaz as condições efetivas 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

da CONTRAPRESTAÇÃO, considerando-se:  

18.4.1 regularidade: a prestação dos SERVIÇOS nas condições estabelecidas neste CONTRATO e seus Anexos, bem 

como nas normas técnicas aplicáveis; 

18.4.2 continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVIÇOS, exceto nos casos 

previstos em lei ou neste CONTRATO; 

18.4.3 eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios 

estabelecidos na regulamentação aplicável, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter 

permanente, o cumprimento deste CONTRATO; 

18.4.4 segurança: a execução dos SERVIÇOS com a utilização de técnicas que visem à prevenção de danos à 

comunidade, aos empregados da SPE e às instalações do serviço, em condições de factibilidade econômica; 

18.4.5 atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua conservação e 

manutenção; 

18.4.6 generalidade: a prestação não discriminatória dos SERVIÇOS a todo e qualquer usuário; 

18.4.7 cortesia na prestação dos SERVIÇOS: conferir tratamento a todos com civilidade e urbanidade; 

18.4.8 modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO: a justa correlação entre os encargos da PPP ADMINISTRATIVA e a 

CONTRAPRESTAÇÃO paga pelo MUNICÍPIO. 

18.5 A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos e práticas, visando à melhoria da 

continuidade da prestação dos SERVIÇOS, não acarretando riscos a saúde ou segurança da comunidade, exceto os 

intrínsecos à própria atividade. 

18.6 A segurança envolve, ainda, práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou minimizar a 

exposição da comunidade a riscos ou perigos, devido à inadequada prestação dos SERVIÇOS e à não conformidade de 

tais SERVIÇOS prestados, de acordo com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis, cabendo à SPE: 

18.6.1 avisar de imediato o MUNICÍPIO, o REGULADOR e demais autoridades competentes acerca de qualquer 

fato que, como resultado de suas atividades concedidas, ponham em risco a saúde e a segurança pública. O 

aviso deve incluir as possíveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas 

para sua solução; 

18.6.2 na ocorrência de sinistro, avisar assim que possível, o MUNICÍPIO e o REGULADOR, apresentando-lhes, em 

um prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da sua ocorrência, um relatório detalhado sobre as causas que 

lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle; 

18.6.3 capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de situações de emergência e de sinistros; e 
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18.6.4 proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de emergência ou de 

sinistro. 

18.7 A SPE fica obrigada a avisar previamente ao MUNICÍPIO e ao REGULADOR acerca de quaisquer 

intervenções de sua responsabilidade que afetem a qualidade, continuidade, eficiência e segurança, que atinjam ou 

impliquem modificação das condições de prestação dos SERVIÇOS. 

18.8 Quaisquer normas, regulamentos, instruções ou determinações de caráter geral e que sejam aplicáveis aos 

SERVIÇOS, expedidas pelo Poder Público competente, deverão ser atendidos pela SPE, como condições implícitas 

deste CONTRATO, observada a necessidade de, concomitantemente, proceder-se à readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro, na forma prevista neste CONTRATO. 

18.9 Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, a SPE obriga-se a manter os níveis de 

qualidade e continuidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o caso, a legislação superveniente, devendo ser 

respeitado o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

Cláusula 19ª INDICADORES DE DESEMPENHO DA SPE 

19.1 A partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO pelo MUNICÍPIO, a SPE deverá iniciar a prestação 

dos SERVIÇOS e cumprir, nos termos deste CONTRATO, os indicadores de desempenho dos SERVIÇOS previstos 

no Anexo III do EDITAL e nesta Cláusula. 

19.2 Fica certo que a CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE variará de acordo com o seu 

desempenho, que será mensurado por meio de indicadores de desempenho constantes do Anexo III do EDITAL. 

19.3 A SPE deverá elaborar, mensalmente, o RELATÓRIO DE DESEMPENHO, cujo modelo consta do Anexo 

D deste CONTRATO, indicando o valor da CONTRAPRESTAÇÃO devido, calculado com base nos indicadores de 

desempenho e na fórmula prevista no Anexo III do EDITAL.  

19.4 O RELATÓRIO DE DESEMPENHO, para fins de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, será aprovado ou 

não pelo MUNICÍPIO, de acordo com o procedimento estabelecido na Cláusula 21ª.  

19.5 Caso a SPE não atenda os indicadores de desempenho mínimos fixados no Anexo III do EDITAL por 

motivos a ela não imputáveis, devidamente comprovados, o MUNICÍPIO deverá efetuar o pagamento integral da 

CONTRAPRESTAÇÃO, observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

Cláusula 20ª FONTES DE RECEITA 

20.1 A partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a SPE terá direito a receber a 

CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, conforme previsto neste CONTRATO, especialmente na 

Cláusula 21ª.  

20.2 Visando à modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, será garantido à SPE, a partir da data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, o direito de auferir outras fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, mediante prévia 

aprovação do MUNICÍPIO, devendo essas, obrigatoriamente, ser consideradas para aferição do inicial equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO, em conformidade com o disposto no artigo 11 da Lei federal nº 8.987/95.  
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20.3 As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS poderão ser exploradas pela SPE desde que a execução dessas 

atividades (i) não ultrapasse o prazo da PPP ADMINISTRATIVA incluindo eventual prorrogação; e (ii) não acarrete 

prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS. 

20.4 A exploração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS poderá ser feita diretamente pela SPE ou por terceiros 

por ela livremente contratados e deverá atender à legislação municipal, estadual e federal pertinente. 

20.5 Para fins do disposto na subcláusula 20.2, fica certo que a SPE compartilhará com o MUNICÍPIO os ganhos 

decorrentes da exploração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, repassando ao MUNICÍPIO 5% (cinco por cento) 

do resultado contábil líquido mensal oriundo da exploração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 

20.6 Especificamente com relação às RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS decorrentes da comercialização de 

produtos provenientes de material reciclado, a SPE deverá repassar ao MUNICÍPIO 50% (cinquenta por cento) do 

resultado contábil líquido mensal oriundo da exploração de tais RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS.   

Cláusula 21ª CONTRAPRESTAÇÃO 

21.1 A CONTRAPRESTAÇÃO a que a SPE fará jus será paga mensalmente, a partir da data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, de acordo com a disponibilização dos SERVIÇOS, nos termos do artigo 7º da Lei federal nº 

11.079/04. 

21.2 O valor da CONTRAPRESTAÇÃO será calculado de acordo com o atendimento dos indicadores de 

desempenho fixados no Anexo III do EDITAL e com base na PROPOSTA COMERCIAL. 

21.3 A CONTRAPRESTAÇÃO deverá possibilitar a devida remuneração pelos valores investidos pela SPE, bem 

como pelos custos de operação e manutenção da infraestrutura e demais bens necessários à prestação dos SERVIÇOS, 

contados a partir do início da operação de cada atividade. 

21.4 Para fins de cobrança da CONTRAPRESTAÇÃO, a SPE encaminhará ao MUNICÍPIO, até o 3º (terceiro) 

dia útil de cada mês, o RELATÓRIO DE DESEMPENHO relativo aos SERVIÇOS executados no período 

compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior. 

21.5 Dentro de 5 (cinco) dias corridos da apresentação do RELATÓRIO DE DESEMPENHO, o MUNICÍPIO 

deverá se manifestar formalmente consignando nesse mesmo documento a sua aceitação, para a respectiva emissão da 

fatura.  

21.6 Se o MUNICÍPIO não se manifestar no prazo previsto na subcláusula 21.5, o RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO será considerado aceito, podendo a SPE emitir a sua fatura com base nos valores previstos no 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO. 

21.7 No caso de o MUNICÍPIO, anteriormente ou após o prazo previsto na subcláusula 21.5, contestar parcial ou 

totalmente qualquer componente do RELATÓRIO DE DESEMPENHO apresentado pela SPE, será aplicado o 

seguinte: 

21.7.1 se a contestação ocorrer dentro do prazo previsto na subcláusula 21.5, a SPE poderá cobrar o valor 

incontroverso e recorrer ao REGULADOR, ficando a cobrança do valor controverso suspensa até a decisão 

desse órgão; 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 45 de 127 

21.7.2 se a contestação ocorrer após o prazo previsto na subcláusula 21.5, a SPE poderá (i) aceitar a contestação e 

compensar na fatura seguinte o valor controverso pelo MUNICÍPIO (cobrado a maior) ou (ii) recorrer ao 

REGULADOR, hipótese em que o valor controverso - já cobrado pela SPE conforme subcláusula 21.6 – será 

devido pelo MUNICÍPIO até a decisão do REGULADOR. 

21.8 A PARTE que se sentir insatisfeita com a decisão final proferida pelo REGULADOR poderá recorrer ao 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

21.9 Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na 

Cláusula 55ª, será devido pelo MUNICÍPIO à SPE, desde a decisão do REGULADOR, o valor definido por esse 

órgão, até que seja proferida a sentença arbitral. 

21.10 Na hipótese de a sentença arbitral ser contrária à decisão do REGULADOR, as PARTES deverão promover 

na CONTRAPRESTAÇÃO do mês subsequente à entrada em vigor da sentença arbitral, os respectivos ajustes nos 

valores pagos a maior ou a menor, corrigidos monetariamente, desde a data em que eles seriam devidos ou em que eles 

foram pagos até a data do efetivo ajuste. 

21.11 Observado o disposto nas subcláusulas 21.5 a 21.10, aceito o RELATÓRIO DE DESEMPENHO total ou 

parcialmente, a SPE emitirá as faturas ao MUNICÍPIO em relação à parte incontroversa da CONTRAPRESTAÇÃO. 

21.12 As faturas serão enviadas pela SPE ao MUNICÍPIO, acompanhadas do RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

devidamente aceito, indicando o valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

21.13 O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO será efetuado pelo MUNICÍPIO à SPE no prazo de até 5 (cinco) 

dias contados do recebimento da fatura. 

21.14 Caso o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO não seja efetuado no prazo previsto nesta subcláusula 21.13, 

a SPE deverá acionar a CONTA GARANTIA nos termos da Cláusula 22ª.  

21.15 Nenhum pagamento isentará a SPE das obrigações previstas neste CONTRATO, quaisquer que sejam, nem 

implicará a aprovação definitiva dos SERVIÇOS executados. 

21.16 No caso de atraso do MUNICÍPIO no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO devida à SPE, o MUNICÍPIO 

deverá arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido 

monetariamente, pro rata die, nos mesmos moldes do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do 

vencimento até a data do efetivo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, sem prejuízo da utilização da CONTA 

GARANTIA previsto na Cláusula 22ª. 

21.17 Além do disposto na subcláusula acima, caso o atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO ultrapasse 

o prazo de 90 (noventa) dias, a SPE poderá suspender a execução dos SERVIÇOS, naquilo que não seja essencial, bem 

como a realização de investimentos, até que o MUNICÍPIO efetue o pagamento do valor em atraso, conforme previsto 

no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93. 

Cláusula 22ª GARANTIA DE PAGAMENTO 
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22.1 Para fins de garantir o pagamento da remuneração devida pelo MUNICÍPIO à SPE, será aberta uma CONTA 

GARANTIA no BANCO, na qual deverá conter, permanentemente, o SALDO MÍNIMO, nos termos especificados 

nesta Cláusula. 

22.2 Para a constituição inicial do SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA, o BANCO deverá, a partir da 

data de assinatura deste CONTRATO até a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, destinar à CONTA GARANTIA, o 

montante equivalente a 3 (três) vezes o valor da CONTRAPRESTAÇÃO definida na PROPOSTA COMERCIAL.  

22.3 Para a viabilização do disposto nas subcláusulas 22.1 e  22.2, o MUNICÍPIO e a SPE comprometem-se a, 

como condição de eficácia deste CONTRATO, adotar as seguintes providências: 

22.3.1 solicitar a abertura da CONTA GARANTIA que será gerida pelo BANCO e utilizada para assegurar o 

adimplemento as obrigações pecuniárias do MUNICÍPIO; 

22.3.2 celebrar com o BANCO o instrumento por meio do qual será constituído o SALDO MÍNIMO da CONTA 

GARANTIA, até a emissão da ORDEM DE SERVIÇO; 

22.3.3 celebrar com o BANCO instrumento por meio do qual será recomposto e mantido o SALDO MÍNIMO da 

CONTA GARANTIA, nos termos deste CONTRATO. 

22.4 Sempre que forem utilizados os recursos existentes na CONTA GARANTIA, o SALDO MÍNIMO previsto 

para tal conta deverá ser reposto imediatamente pelo MUNICÍPIO, de forma a sempre corresponder a 3 (três) vezes o 

valor da CONTRAPRESTAÇÃO, nos termos definidos neste CONTRATO. 

22.5 A cada 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste CONTRATO, o SALDO MÍNIMO da 

CONTA GARANTIA deverá ser atualizado pelo MUNICÍPIO, nos mesmos moldes do reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO, de modo a manter o SALDO MÍNIMO com base no valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

vigente. 

22.6 Obtido o novo valor do SALDO MÍNIMO, o MUNICÍPIO deverá informá-lo ao BANCO, com cópia para a 

SPE, para os efeitos de adequação do SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA. 

22.7 O SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA será utilizado (i) no caso de atraso, por parte do 

MUNICÍPIO, no cumprimento de qualquer obrigação pecuniária devida à SPE; (ii) na hipótese de pagamento de 

valores em favor da SPE decorrentes de readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO; e/ou (iii) 

para o pagamento de indenizações devidas, a qualquer título, pelo MUNICÍPIO à SPE. 

22.8 No caso de atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO referido na Cláusula 21ª, após 30 (trinta) dias 

da data de vencimento da fatura, a SPE deverá notificar o BANCO para que este efetue o pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO, devendo uma cópia da notificação ser enviada ao MUNICÍPIO.  

22.9 A notificação enviada pela SPE ao BANCO, de acordo com a subcláusula 22.8, deverá ser acompanhada da 

fatura vencida e do respectivo RELATÓRIO DE DESEMPENHO aprovado, expressa ou tacitamente. 

22.10 Recebida a notificação mencionada na subcláusula 22.9, o BANCO, em até 5 (cinco) dias úteis, deverá 

transferir da CONTA GARANTIA para a CONTA DA SPE as importâncias devidas à SPE pelo MUNICÍPIO. 
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22.11 O SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA não poderá ser objeto de qualquer contestação ou 

compensação, devendo ser pagos em montante líquido de quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções ou 

responsabilidades presentes ou futuras, bem como acrescidos dos encargos e despesas eventualmente incidentes. 

22.12 A CONTA GARANTIA não poderá ser encerrada até a final liquidação das obrigações assumidas pelo 

MUNICÍPIO por força do presente CONTRATO. 

22.13 A SPE não estará obrigada a iniciar a prestação dos SERVIÇOS previstos neste CONTRATO enquanto não 

for constituído o SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA, nos moldes previstos nesta Cláusula. 

22.14 A substituição da garantia de pagamento prevista nesta Cláusula, total ou parcial, por outra garantia pessoal 

ou real poderá ser realizada, desde que haja prévia aceitação escrita da SPE e desde que a nova garantia de pagamento 

assegure à SPE o recebimento direto da totalidade da CONTRAPRESTAÇÃO e demais valores devidos pelo 

MUNICÍPIO à SPE, nos termos deste CONTRATO. 

Cláusula 23ª EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

23.1 Observados os riscos a serem assumidos exclusivamente por cada uma das PARTES e os riscos a serem 

compartilhados entre elas, é pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as relações entre o 

MUNICÍPIO e a SPE o permanente equilíbrio entre os encargos da SPE e as receitas da PPP ADMINISTRATIVA, 

referidas neste CONTRATO. 

23.2 Diante do disposto na subcláusula acima, a CONTRAPRESTAÇÃO será preservada pelas regras de reajuste 

e REVISÃO previstas na legislação aplicável, bem como neste CONTRATO, com a finalidade de assegurar às 

PARTES, durante todo o prazo da PPP ADMINISTRATIVA, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

23.3 Eventual desequilíbrio será apurado de acordo com os parâmetros e procedimentos fixados na Cláusula 26ª. 

Cláusula 24ª REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO 

24.1 Os valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, no 

mês de julho de cada ano.  

24.2 O primeiro reajuste será realizado em julho de 2015, sendo nele considerada a variação ocorrida desde a 

data-base até a data desse primeiro reajuste.  

24.3 Considerar-se-á como data-base para aplicação do primeiro reajuste o mês de julho de 2014, mês 

correspondente à elaboração do plano de negócios referencial, disponibilizado no EDITAL à época da LICITAÇÃO, 

que serviu de base para a elaboração das PROPOSTAS.  

24.4 O reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO será efetuado de acordo com a seguinte fórmula: 

x.(Mi/Mo) + y.(Ii/Io) + z.IGPM 

 

 Onde, 
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 X, y e z = fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices utilizados na fórmula, constantes na 

PROPOSTA COMERCIAL. A somatória dos fatores de ponderação é igual a 1. 

Mi = valor total atual dos custos relativos à mão de obra; 

Mo = valor total dos custos relativos à mão de obra na data-base; 

 Ii = valor total atual dos custos relativos aos insumos; 

 Io = valor total dos custos relativos aos insumos na data-base; 

 IGMP = Índice Geral de Preços-Mercado desde a data-base até a data do reajuste. 

24.5 Caso algum dos índices indicados na fórmula acima seja extinto, será adotado o índice que venha a substituí-

lo ou o que melhor reflita a variação do insumo, de comum acordo das PARTES. 

24.6 Caso algum dos índices indicados na fórmula acima seja publicado com atraso em relação à data de 

aplicação do reajuste, as PARTES concordam em utilizar o índice referente ao mês imediatamente anterior.  

24.7 Qualquer correção necessária em decorrência do atraso da publicação do índice, conforme referido 

anteriormente, será feita no primeiro reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO subsequente ao reajuste em questão. 

24.8 O cálculo do reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO será elaborado pela SPE e enviado ao 

MUNICÍPIO, dando-se conhecimento ao REGULADOR, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 

para o envio do documento de cobrança. 

24.9 Os reajustes serão aplicados automaticamente à CONTRAPRESTAÇÃO, não sendo necessária 

homologação por parte do MUNICÍPIO, salvo se o MUNICÍPIO publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 

(quinze) dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas na Lei federal nº 11.079/04 e neste CONTRATO 

para a rejeição do reajuste automático. 

24.10 Caso o MUNICÍPIO publique a manifestação contrariamente à proposta de reajuste apresentada pela SPE, 

essa última poderá apresentar recurso ao REGULADOR, que deverá se pronunciar a respeito do valor reajustado no 

prazo de até 10 (dez) dias contados da data de apresentação do recurso. 

24.11 Na hipótese de o REGULADOR não se manifestar a respeito do valor de reajuste apresentado pela SPE, 

dentro do prazo previsto na subcláusula 24.10, a SPE cobrará, a partir da fatura seguinte, a CONTRAPRESTAÇÃO 

com base nos novos valores, até que haja decisão final. 

24.12 Caso a decisão do REGULADOR, proferida após o prazo máximo mencionado na subcláusula 24.10, seja 

parcial ou totalmente contrária ao valor aplicado pela SPE, os valores eventualmente pagos a maior serão 

compensados nas faturas subsequentes, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com valor limitado a 15% (quinze 

por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

24.13 A questão poderá, ainda, ser submetida ao mecanismo de solução de controvérsias de que trata a Cláusula 

55ª, caso uma das PARTES não concorde com a decisão proferida pelo REGULADOR. 

24.14 Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na 

Cláusula 55ª, serão devidos pelo MUNICÍPIO à SPE, desde a decisão do REGULADOR, os reajustes definidos por 

esse órgão até que seja proferida a sentença arbitral.  
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24.15 Na hipótese de a sentença arbitral ser contrária à decisão do REGULADOR, as PARTES deverão promover 

os respectivos ajustes nos valores das CONTRAPRESTAÇÕES pagos a maior ou a menor, corrigidos 

monetariamente, desde a data em que eles seriam devidos ou em que eles foram pagos até a data do efetivo ajuste. 

Cláusula 25ª REPARTIÇÃO DE RISCOS 

25.1 A SPE e o MUNICÍPIO compartilharão os riscos decorrentes do presente CONTRATO nos termos desta 

Cláusula. 

25.2 A SPE é responsável pelos seguintes riscos: 

25.2.1 não obtenção do retorno econômico previsto pela SPE em razão de fatos ou atos a ela imputáveis; 

25.2.2 custos excedentes relacionados à prestação dos SERVIÇOS, bem como das atividades e obras que lhe forem 

concernentes, inclusive os relativos aos seus insumos, mão de obra e financiamento, excetuados os casos 

expressamente previstos na Cláusula 26ª e demais dispositivos deste CONTRATO;  

25.2.3 variação dos custos e da produtividade da mão de obra empregada pela SPE na consecução das atividades 

objeto da PPP ADMINISTRATIVA, excetuados os casos expressamente previstos na Cláusula 26ª e demais 

dispositivos do CONTRATO; 

25.2.4 atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações de sua responsabilidade em razão de fatos ou atos 

imputáveis à SPE; 

25.2.5 atualidade da tecnologia empregada na execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA; 

25.2.6 perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos que vierem a sofrer os BENS 

AFETOS, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e/ou de força maior; 

25.2.7 danos causados aos imóveis localizados em áreas próximas à execução das obras concernentes ao objeto da 

PPP ADMINISTRATIVA em decorrência de tais obras; 

25.2.8 responsabilidade civil pela solidez e segurança das obras; 

25.2.9 responsabilidade civil, administrativa, tributária e criminal por fatos imputáveis à SPE que possam ocorrer 

durante a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, incluídos os custos gerados por condenações ou 

pelo acompanhamento de ações judiciais, salvo exceções expressamente fixadas neste CONTRATO; 

25.2.10  prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação dos SERVIÇOS, por ato ou fato imputável 

à SPE;  

25.2.11  aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; 

25.2.12  variação das taxas de câmbio; 

25.2.13  prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do CONTRATO; 

25.2.14  falhas nos projetos executivos e na execução das obras concernentes ao objeto da PPP 

ADMINISTRATIVA; 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 50 de 127 

25.2.15  responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da execução do 

objeto da PPP ADMINISTRATIVA, observado o disposto na Cláusula 47ª e na subcláusula 12.3; 

25.2.16  prejuízos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, pela SPE ou seus administradores, empregados, 

prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício 

das atividades abrangidas pela PPP ADMINISTRATIVA; 

25.2.17  ocorrência de greve do seu pessoal ou a interrupção ou falha de fornecimento de materiais e serviços 

pelos seus contratados, desde que a greve seja legal; 

25.2.18  demais riscos expressamente previstos neste CONTRATO. 

25.3 O MUNICÍPIO é responsável pelos seguintes riscos:  

25.3.1 adoção das providências de sua responsabilidade concernentes às desapropriações, às instituições de servidão 

administrativa, ao estabelecimento de limitações administrativas e às autorizações para ocupação temporária 

de eventuais bens necessários à execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, nos prazos indicados neste 

CONTRATO; 

25.3.2 eventos decorrentes de força maior e caso fortuito, bem como de fato do príncipe, ato da Administração ou de 

interferências imprevistas que retardem ou impeçam o cumprimento do CONTRATO, devidamente 

justificados; 

25.3.3 disponibilização dos BENS AFETOS à SPE, livres e desembaraçados de ônus; 

25.3.4 eventuais custos com desapropriações ou imposição de servidões administrativas de bens necessários à 

prestação dos SERVIÇOS; 

25.3.5 eventos e prejuízos decorrentes de atos, fatos ou omissões ocorridos ou originados antes da data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO; 

25.3.6 alterações ou modificações no PLANO DE SANEAMENTO que repercutam sobre a equação econômico-

financeira do contrato inicialmente estabelecida; 

25.3.7 descumprimento de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, a 

inobservância dos prazos que lhe sejam aplicáveis, previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

25.3.8 obtenção e disponibilização de recursos necessários para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO e demais 

obrigações pecuniárias previstas neste CONTRATO; 

25.3.9 obtenção de recursos necessários para constituição e manutenção do SALDO MÍNIMO da CONTA 

GARANTIA; 

25.3.10 prejuízos causados à SPE em decorrência de passivos, inclusive ambientais, decorrentes de atos, fatos 

ou omissões ocorridos antes da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO; 

25.3.11  modificação unilateral do CONTRATO pelo MUNICÍPIO, que importe variação dos custos ou das 

receitas da SPE; 
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25.3.12  demais riscos expressamente previstos neste CONTRATO. 

Cláusula 26ª REVISÃO 

26.1 As PARTES promoverão a REVISÃO ordinária do CONTRATO a cada 4 (quatro) anos, observado o 

disposto na subcláusula 26.1.2, com o fim de averiguar a adequação do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO face à PROPOSTA COMERCIAL, objetivando a reavaliação das condições de mercado, quando 

também realizarão ajustes que reflitam possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos SERVIÇOS, nos 

insumos em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, que sejam decorrentes de perdas 

justificáveis ou ganhos de produtividade na execução da PPP ADMINISTRATIVA. 

26.1.1 A REVISÃO ordinária refletirá, também, eventuais reflexos do PLANO DE SANEAMENTO e suas 

alterações periódicas sobre a PPP ADMINISTRATIVA. 

26.1.2 Fica certo que a primeira REVISÃO ordinária será realizada após 4 (quatro) anos contados da emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO ou no mesmo ano em que for realizada a revisão do PLANO DE SANEAMENTO, e 

assim sucessivamente. 

26.2 Sem prejuízo da REVISÃO ordinária, o CONTRATO será objeto de REVISÃO extraordinária, para mais ou 

para menos, conforme o caso, nas seguintes hipóteses: 

26.2.1 sempre que houver modificação unilateral deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO, que importe variação dos 

seus custos ou das receitas, tanto para mais quanto para menos; 

26.2.2 excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou 

sobrevierem novas disposições legais, após a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela 

LICITANTE VENCEDORA, desde que acarretem repercussão nos custos da SPE, tanto para mais quanto para 

menos, bem como seu impacto sobre as condições financeiras deste CONTRATO, em conformidade com o 

disposto no § 3º do artigo 9º da Lei federal nº 8.987/95; 

26.2.3 sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da Administração, resultem, 

comprovadamente, em variações dos custos da SPE, incluindo, mas não se limitando a determinações de 

autoridades ambientais que alterem os seus encargos, dentre eles, a modificação ou antecipação das metas da 

PPP ADMINISTRATIVA previstas no Anexo III do EDITAL; 

26.2.4 sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre as receitas da 

SPE; 

26.2.5 sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e interferências imprevistas 

que retardem ou impeçam a execução deste CONTRATO, ou que acarretem a interrupção da execução da 

obras ou da prestação dos SERVIÇOS; 

26.2.6 sempre que houver quaisquer alterações ou modificações no PLANO DE SANEAMENTO que repercutam 

sobre a equação econômico-financeira deste CONTRATO inicialmente estabelecida; 

26.2.7 nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o equilíbrio econômico-financeiro 

deste CONTRATO, não motivados ou causados pela SPE; e 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 52 de 127 

26.2.8 nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislação. 

26.3 Também ensejará a REVISÃO extraordinária a ocorrência de qualquer dos riscos alocados ao MUNICÍPIO, 

nos termos da Cláusula 25ª, quando impactarem nos encargos ou nas receitas da SPE, aplicando-se os mecanismos 

previstos nesta Cláusula.  

26.4 Além das hipóteses previstas nesta Cláusula, anualmente, as PARTES verificarão a quantidade de resíduos 

gerados nos 12 (doze) meses anteriores.  

26.4.1 Caso seja constatada, no referido período de 12 (doze) meses, que a quantidade de resíduos gerados sofreu 

variação superior a 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, em relação à quantidade de resíduos 

previstos no plano de negócios, o serviço de coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser 

redimensionado e, consequentemente, a CONTRAPRESTAÇÃO deverá ser revista de modo a assegurar a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

26.4.2 A primeira verificação da quantidade de resíduos ocorrerá nas datas previstas para ocorrência do reajuste da 

CONTRAPRESTAÇÃO.  

26.5 Caso se configure uma das hipóteses para a realização de REVISÃO, ordinária ou extraordinária, a SPE ou o 

MUNICÍPIO deverá encaminhar ao REGULADOR o requerimento de REVISÃO nos seguintes prazos: 

26.5.1 em até 60 (sessenta) dias, no caso da REVISÃO ordinária, contados a partir da data em que se finalizou o 

prazo de 4 (quatro) anos da REVISÃO anterior, observado o prazo excepcional relativo à primeira REVISÃO; 

e 

26.5.2 em até 120 (cento e vinte) dias, no caso da REVISÃO extraordinária, contados a partir da verificação do 

evento que lhe originou.  

26.6 O requerimento que trata a subcláusula 26.5 deverá conter todas as informações e dados necessários à 

análise do pedido de REVISÃO, acompanhado de ―Relatório Técnico‖ ou ―Laudo Pericial‖ que demonstre, 

inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos 

sobre as receitas da SPE que definem o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, de acordo com o plano de investimentos da 

SPE. 

26.7 O REGULADOR terá o prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que for protocolizado o 

requerimento, para se manifestar a respeito.  

26.8 O prazo a que se refere a subcláusula 26.7 poderá ser suspenso uma única vez e por, no máximo, 15 (quinze) 

dias, caso o REGULADOR solicite à SPE ou ao MUNICÍPIO a apresentação de informações adicionais, voltando o 

prazo a fluir, a partir do cumprimento dessa exigência. 

26.9 Caso o REGULADOR não se manifeste no prazo estabelecido na subcláusula 26.7 acima, a ausência de 

decisão implicará o indeferimento do pedido de REVISÃO, sem prejuízo da responsabilização dos funcionários do 

REGULADOR. 

26.10 A decisão do REGULADOR acerca da REVISÃO dar-se-á por meio de notificação, por escrito, enviada à 

SPE e ao MUNICÍPIO. 
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26.11  Caso qualquer das PARTES discorde da decisão do REGULADOR acerca da REVISÃO, a questão poderá 

ser submetida ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

26.12  Caso a decisão acerca da REVISÃO implique alteração da CONTRAPRESTAÇÃO, a SPE cobrará a 

CONTRAPRESTAÇÃO com base no novo valor fixado, conforme o caso. 

26.13  Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto 

na Cláusula 55ª, serão devidos pelo MUNICÍPIO à SPE, desde a decisão do REGULADOR, os valores definidos por 

essa entidade até que seja proferida a sentença arbitral.  

26.14  Na hipótese de a sentença arbitral ser contrária à decisão do REGULADOR acerca da REVISÃO, as 

PARTES deverão promover os respectivos ajustes nos valores pagos a maior ou a menor, corrigidos monetariamente 

pelo mesmo índice de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, devendo os valores pagos a maior serem compensados nas 

faturas subsequentes, em parcelas finais e sucessivas, com valor limitado a 15% (quinze) do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

26.15  Havendo REVISÃO deste CONTRATO, as PARTES assinarão o respectivo termo aditivo, com vistas a 

refletir a REVISÃO, cujo extrato deverá ser publicado pelo REGULADOR na imprensa oficial, no prazo legal. 

26.16  Alternativamente à alteração do valor da CONTRAPRESTAÇÃO e sem prejuízo do disposto nas 

subcláusulas anteriores, as PARTES poderão formalmente acordar, mediante celebração de termo aditivo, em 

complemento ou em alternativa ao aumento ou à diminuição do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer forma 

legal e juridicamente possível, que venha a atingir o objetivo da REVISÃO, tais como, mas sem se limitar a: 

26.16.1  alteração dos prazos e das condições para cumprimento das metas da PPP ADMINISTRATIVA, 

observado o interesse público; 

26.16.2  supressão ou aumento de encargos para a SPE; 

26.16.3  compensação financeira; 

26.16.4  alteração do prazo de vigência da PPP ADMINISTRATIVA, observados os termos da lei; 

26.16.5  assunção de investimentos por parte do MUNICÍPIO; 

26.16.6  combinação das alternativas acima; e 

26.16.7  outras alternativas legalmente admitidas. 

26.17 O evento ou fato que originou a REVISÃO, com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

presente CONTRATO, não poderá ser novamente invocado como fundamento para ulteriores revisões. 

26.18 Sempre que se efetivar a REVISÃO, considerar-se-á restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

Cláusula 27ª GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

27.1 Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a SPE se obriga a prestar, até 

a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no valor de R$ [•], 
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correspondente a 5% (cinco por cento) do somatório do valor de 12 (doze) CONTRAPRESTAÇÕES mensais relativas 

ao primeiro ano de vigência do CONTRATO, na forma prevista no artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

27.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será mantida durante toda a vigência do CONTRATO e 

renovada anualmente. 

27.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição 

que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza. 

27.4 Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

deverá ser previamente aprovada pelo MUNICÍPIO. 

27.5 A SPE deverá reajustar a base de cálculo da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO estabelecido 

na subcláusula 27.1 nas mesmas datas e moldes do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO. 

27.6 No caso de a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ser prestada na forma de seguro-garantia ou 

fiança bancária, elas deverão ser renovadas periodicamente por prazo não inferior a 12 (doze) meses, salvo quando 

expressa e previamente autorizado pelo MUNICÍPIO. 

27.7 Anualmente, a SPE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, no prazo de 10 (dez) dias do seu vencimento, a 

comprovação da renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

27.8 Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a SPE fica obrigada a providenciar a 

renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos e condições originalmente aprovados pelo 

MUNICÍPIO. 

27.9 Sempre que assim solicitada, a SPE deverá comprovar ao MUNICÍPIO que a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO encontra-se vigente e com o valor atualizado. 

27.10 O MUNICÍPIO recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO sempre que a SPE não 

proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, ao pagamento das multas que forem aplicadas relativamente à 

prestação dos SERVIÇOS e/ou ao pagamento dos prêmios dos seguros previstos neste instrumento ou nos demais 

casos previstos neste CONTRATO. 

27.11 A utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será efetuada por meio de comunicação 

escrita dirigida pelo MUNICÍPIO à SPE, com cópia para o REGULADOR. 

27.12 Sempre que o MUNICÍPIO utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a SPE deverá 

proceder à reposição de seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de utilização. 

27.13 Todas as despesas decorrentes da prestação das GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO correrão 

por conta da SPE. 

Cláusula 28ª DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE 

28.1 Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação, 

incumbe à SPE: 
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28.1.1 cumprir e fazer cumprir as disposições do EDITAL, deste CONTRATO e demais normas aplicáveis; 

28.1.2 fornecer ao MUNICÍPIO, na forma e prazos fixados em instrumento de regulação pertinente, toda e qualquer 

informação disponível relativa aos SERVIÇOS, bem como qualquer modificação ou interferência causada por 

si ou por terceiros; 

28.1.3 cumprir as metas da PPP ADMINISTRATIVA previstas no Anexo III do EDITAL; 

28.1.4 manter em dia o inventário dos BENS AFETOS; 

28.1.5 prestar contas a respeito dos SERVIÇOS por ela prestados, por meio de envio, ao MUNICÍPIO, de relatórios 

técnicos, operacionais e financeiros, semestrais e anuais;  

28.1.6 manter à disposição do REGULADOR os documentos, projetos, registros contábeis e demais informações 

técnicas, operacionais e financeiras relativas à PPP ADMINISTRATIVA;  

28.1.7 permitir, mediante aviso prévio à SPE, que encarregados pela fiscalização do MUNICÍPIO e do 

REGULADOR tenham livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações 

vinculadas à PPP ADMINISTRATIVA; 

28.1.8 colaborar com as autoridades públicas, nos casos de emergência ou calamidade, que envolverem os 

SERVIÇOS, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; 

28.1.9 obter, junto às autoridades competentes, as licenças, inclusive as ambientais, necessárias à prestação dos 

SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelo pagamento dos custos correspondentes a tal obtenção;  

28.1.10  contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos da 

Cláusula 27ª; 

28.1.11  prever nos contratos celebrados com terceiros, que sejam observadas rigorosamente as regras do 

EDITAL, deste CONTRATO e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, estabelecendo 

claramente que o prazo dos contratos não será superior ao prazo de PPP ADMINISTRATIVA, informando, 

ainda, aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o MUNICÍPIO; 

28.1.12  manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais 

resultantes deste CONTRATO;  

28.1.13  suspender a execução dos investimentos e dos SERVIÇOS passíveis de serem suspensos na hipótese 

de o atraso no pagamento, total ou parcial, da CONTRAPRESTAÇÃO superar o prazo de 90 (noventa) dias;  

28.1.14  captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos SERVIÇOS; 

28.1.15  adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos BENS 

AFETOS, mantendo o MUNICÍPIO informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada 

utilização; 

28.1.16  empenhar esforços para evitar transtornos à população em geral durante a prestação dos SERVIÇOS, 

respeitadas as posturas e normas do MUNICÍPIO; 
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28.1.17  publicar, anualmente, as suas demonstrações financeiras, nos termos previstos na legislação societária 

vigente; e 

28.1.18  outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica. 

Cláusula 29ª DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

29.1 Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos previstos no CONTRATO, incumbe ao MUNICÍPIO, 

observado o disposto na Cláusula anterior: 

29.1.1 cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes à PPP 

ADMINISTRATIVA, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS; 

29.1.2 manter canal permanente de comunicação com a SPE acerca das situações contingenciais ocorridas ao longo 

da prestação dos SERVIÇOS; 

29.1.3 intervir na PPP ADMINISTRATIVA, ouvido o REGULADOR, nos casos e nas condições previstas no 

EDITAL e neste CONTRATO; 

29.1.4 extinguir ou determinar a extinção da PPP ADMINISTRATIVA, ouvido o REGULADOR, nos casos previstos 

em lei e neste CONTRATO; 

29.1.5 adotar as providências relativas à declaração de utilidade pública necessárias à desapropriação, instituição de 

servidões ou limitações administrativas e autorizações para ocupações temporárias de eventuais bens 

necessários à execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, observado o disposto neste CONTRATO;  

29.1.6 promover eventuais desapropriações ou imposição de servidões administrativas, seja por acordo, seja pela 

propositura de ações judiciais, suportando os respectivos ônus; 

29.1.7 estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação; 

29.1.8 aprovar o RELATÓRIO DE DESEMPENHO nos termos da Cláusula 21ª; 

29.1.9 sempre que demandado, manifestar-se nos prazos indicados neste CONTRATO ou, quando não houver prazo 

fixado, em prazo razoável para não interferir no bom andamento do CONTRATO; 

29.1.10  adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com a SPE na obtenção de 

financiamentos para prestação dos SERVIÇOS, inclusive fornecer a documentação necessária, atender às 

solicitações do financiador, bem como anuir no respectivo contrato de financiamento, se assim exigir a 

instituição financiadora;  

29.1.11  apoiar a SPE na obtenção das licenças que sejam de competência municipal; 

29.1.12  proceder às vistorias necessárias e expedir o respectivo Termo de Vistoria, na forma prevista na 

Cláusula 17ª; 

29.1.13  responsabilizar-se por qualquer passivo, inclusive, ambiental de origem anterior à data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, devendo manter a SPE isenta de qualquer responsabilidade quando originado de atos, 

fatos ou omissões ocorridos anteriormente à referida data; 
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29.1.14  responsabilizar-se por quaisquer questões relativas a atos, fatos ou omissões anteriores à emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, ainda que verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser imputada qualquer 

responsabilidade à SPE; 

29.1.15  efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO nos prazos indicados neste CONTRATO; 

29.1.16  manter o SALDO mínimo da CONTA GARANTIA, nos termos deste CONTRATO; 

29.1.17  promover a readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO em consonância com 

as normas legais e contratuais, celebrando os respectivos Termos Aditivos; 

29.1.18  outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica. 

Cláusula 30ª DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO REGULADOR 

30.1 Sem prejuízo de suas demais obrigações e direitos, previstos neste CONTRATO e na legislação vigente, 

incumbe ao REGULADOR: 

30.1.1 promover a REVISÃO do CONTRATO em consonância com as normas legais e contratuais; 

30.1.2 realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis da SPE;  

30.1.3 proferir decisão sobre os recursos que lhe sejam apresentados pelas PARTES; 

30.1.4 receber, apurar e solucionar queixas e reclamações que lhe forem apresentadas pela população em relação aos 

SERVIÇOS; 

30.1.5 sempre que necessário, fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de qualidade dos 

SERVIÇOS e de desempenho da SPE, estimulando a constante melhoria da qualidade, produtividade e 

eficiência, bem como a preservação e conservação do meio ambiente; 

30.1.6 opinar sobre a intervenção na PPP ADMINISTRATIVA;  

30.1.7 opinar sobre a extinção antecipada do CONTRATO; 

30.1.8 auditar anualmente os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos 

da SPE durante a PPP ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei federal nº 11.445/07;  

30.1.9 assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades 

aplicáveis conforme previsão legal ou contratual; 

30.1.10  zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO; 

30.1.11  aplicar as sanções previstas neste CONTRATO, nos termos da Cláusula 35ª; 

30.1.12  vistoriar periodicamente os BENS AFETOS, com vistas a verificar seu estado de uso e conservação, 

de forma a garantir que estarão em bom estado quando de sua reversão; 

30.1.13  outras atribuições previstas neste CONTRATO e na legislação específica. 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 58 de 127 

Cláusula 31ª DESAPROPRIAÇÕES 

31.1 Se houver necessidade de desapropriação, instituição de servidões, limitações administrativas, ou ocupações 

temporárias, competirá à SPE indicar, de forma justificada, com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, ao 

MUNICÍPIO, as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou que deverão ser 

instituídas como servidões, limitações administrativas ou ocupações temporárias, para que o MUNICÍPIO promova as 

respectivas declarações de utilidade pública, bem como sejam adotados os procedimentos necessários. 

31.2 Caberá ao MUNICÍPIO promover as desapropriações, servidões administrativas, propor limitações 

administrativas e solicitar a ocupação provisória bens imóveis necessários à execução dos SERVIÇOS.  

31.3 Caberá, ainda, ao MUNICÍPIO arcar com os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de 

servidões administrativas, seja por acordo, seja pela propositura de ações judiciais.  

31.4 O disposto na subcláusula 31.3 aplica-se também à autorização para ocupação provisória de bens imóveis, 

bem assim para o estabelecimento de limitações administrativas de caráter geral para o uso de bens imóveis 

necessários à prestação dos SERVIÇOS. 

Cláusula 32ª SEGUROS 

32.1 Além dos seguros obrigatórios por lei, a SPE obriga-se a contratar os seguintes seguros: 

32.1.1 até a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, seguro do tipo "todos os riscos" para danos materiais cobrindo a 

perda, destruição ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da PPP ADMINISTRATIVA, devendo tal 

seguro contemplar todas as coberturas compreendidas de acordo com os padrões internacionais;  

32.1.2 até a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, seguro de Responsabilidade Civil cobrindo a SPE e o MUNICÍPIO 

pelos montantes em que possam vir a ser responsabilizados, a título de perdas e danos, indenizações, custas 

processuais, honorários advocatícios e outros encargos, em relação à morte ou lesão de pessoas e danos a bens 

resultantes do desenvolvimento das atividades previstas no CONTRATO; 

32.1.3 à medida da execução de cada obra ao longo da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE deverá contratar Seguro de 

Riscos de Engenharia, de modo a proporcionar cobertura aos danos materiais que possam ser causados às 

obras decorrentes do CONTRATO. A importância segurada da apólice do referido seguro deverá ser igual ao 

valor total de cada uma das obras. 

32.2 Todos os seguros deverão ser efetuados em seguradoras autorizadas a operar no Brasil. 

32.3 Previamente à emissão da ORDEM DE SERVIÇO ou ao início das obras, conforme o caso, a SPE deverá 

apresentar ao MUNICÍPIO as apólices dos seguros acima relacionados, devidamente ressegurados em seu valor total.  

32.4 A SPE deverá fazer constar na(s) apólice(s) de seguro(s) contratada(s), cláusula especial que obrigue a 

seguradora a prestar informações ao MUNICÍPIO, referentes à redução de importâncias seguradas ou a fatos que 

impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s). 

32.5 As apólices emitidas em atendimento ao acima estabelecido não poderão conter obrigações, restrições ou 

disposições que colidam com as disposições do presente CONTRATO. 

32.6 O MUNICÍPIO deverá ser indicado como cossegurado nas apólices dos seguros referidas nesta Cláusula.  
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32.7 A SPE deverá enviar ao MUNICÍPIO a cópia autenticada dos comprovantes de quitação dos prêmios 

relativos aos seguros contratados, no prazo de máximo de 15 (quinze) dias após seu respectivo pagamento. 

32.8 A SPE deverá comprovar ao MUNICÍPIO, quando esse assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento da referida solicitação, que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estão em 

plena vigência e que os respectivos prêmios vencidos encontram-se pagos. 

32.9 A SPE poderá alterar coberturas e franquias, bem como, quaisquer condições das apólices previstas, visando 

a adequá-las às novas necessidades que venham a ocorrer ao longo do período de alterações, entretanto, estarão 

sujeitas à aprovação prévia do MUNICÍPIO. 

32.10  O cancelamento, suspensão ou substituição das apólices de seguro deverá ser previamente aprovado pelo 

MUNICÍPIO, sendo que tais apólices deverão conter cláusula expressa de renúncia ao eventual exercício de sub-

rogação dos direitos que as seguradoras tenham ou venham a ter contra o MUNICÍPIO. 

32.11  O descumprimento, pela SPE, da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata esta 

Cláusula poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste CONTRATO. 

32.12  A existência de cobertura securitária não exime a SPE da responsabilidade de substituir bens porventura 

danificados ou inutilizados. 

32.13  A SPE assume a responsabilidade pela abrangência ou por omissões referentes aos seguros por ela 

contratados, bem como pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto neste 

CONTRATO. 

Cláusula 33ª CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS 

33.1 Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE poderá contratar com 

terceiros a execução de parte dos SERVIÇOS, desde que não ultrapasse o prazo da PPP ADMINISTRATIVA. 

33.2 A SPE obriga-se a contratar somente com entidades que detenham capacidade técnica e profissional 

adequadas, informando aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o MUNICÍPIO. 

33.3 Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no que se refere aos seus 

empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre estes terceiros e o 

MUNICÍPIO. 

33.4 A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas aplicáveis à PPP 

ADMINISTRATIVA. 

33.5 Ainda que o MUNICÍPIO ou o REGULADOR venha a ter conhecimento dos termos de qualquer contrato 

assinado pela SPE com terceiros, a SPE não poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou 

reivindicar qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios. 

33.6 A SPE é objetivamente responsável pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta de higidez financeira e por 

prejuízos causados por terceiros por ela contratados para a execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA. 

Cláusula 34ª FISCALIZAÇÃO 
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34.1 A fiscalização da PPP ADMINISTRATIVA será exercida pelo REGULADOR, com o objetivo de verificar o 

cumprimento, pela SPE, das obrigações previstas neste CONTRATO.  

34.2 Para exercício da fiscalização, a SPE obriga-se a manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso do 

REGULADOR aos dados, livros, registros e documentos relacionados à PPP ADMINISTRATIVA, prestando, a 

respeito deles, os esclarecimentos que lhe forem solicitados em prazo razoavelmente estabelecido de comum acordo.  

34.3 As atividades de fiscalização mencionadas na subcláusula anterior poderão ser acompanhadas pela SPE, por 

intermédio de seus representantes especialmente indicados para essa finalidade. 

34.4 O REGULADOR poderá, às suas custas, realizar auditorias técnicas ou indicar terceiro para fazê-lo, sempre 

na presença dos representantes da SPE. 

34.5 A SPE deverá apresentar ao REGULADOR relatórios técnicos, operacionais e financeiros, semestrais e 

anuais, com a finalidade de demonstrar a execução das obras e SERVIÇOS previstos neste CONTRATO, incluindo os 

seus Anexos. 

34.6 O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos na subcláusula anterior serão estabelecidos em 

ato administrativo a ser exarado pelo REGULADOR. 

34.7 O REGULADOR anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a PPP 

ADMINISTRATIVA, determinando à SPE a regularização das faltas ou defeitos verificados e emitindo os autos de 

infração, quando for o caso, nos termos previstos neste CONTRATO. 

34.8 A fiscalização da PPP ADMINISTRATIVA pelo REGULADOR não poderá obstruir ou prejudicar a regular 

execução dos SERVIÇOS pela SPE.  

34.9 No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias na prestação dos SERVIÇOS a SPE deverá informar ao 

REGULADOR a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo adotadas para 

corrigir esses fatos.  

34.10 As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização deverão ser aplicadas e 

vincularão a SPE e o MUNICÍPIO. 

34.11 Caso a SPE não concorde com as decisões do REGULADOR, no âmbito da fiscalização, poderá recorrer ao 

mecanismo de solução de controvérsias, nos termos da Cláusula 55ª. 

Cláusula 35ª SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

35.1 A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer cláusula ou condição deste CONTRATO e demais 

normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação, 

pelo REGULADOR, das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:  

35.1.1 advertência; 

35.1.2 multa; 

35.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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35.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; e 

35.1.5 caducidade do CONTRATO. 

35.2 A gradação das sanções observará as seguintes escalas: 

35.2.1 a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da SPE e da qual ela 

não se beneficie; 

35.2.2 a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga 

para a SPE qualquer benefício ou proveito; 

35.2.3 a infração será considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo seu valor máximo previsto, quando 

o descumprimento pela SPE for relevante e o REGULADOR constatar presente um dos seguintes fatores: 

a) ter a SPE agido com má-fé; 

b) da infração decorrer simultaneamente benefício direto ou indireto para a SPE e prejuízo ao 

MUNICÍPIO; 

c) a SPE for reincidente na infração. 

35.3 A penalidade de advertência deverá ser devidamente fundamentada pelo REGULADOR e imporá à SPE o 

dever de cumprir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente. 

35.4 Nas infrações consideradas leves, quando da sua primeira ocorrência, será aplicada a pena de advertência à 

SPE, por meio da comunicação escrita feita pelo REGULADOR. 

35.5 Transcorrido o prazo mencionado na subcláusula 35.3 acima, caso não sejam cumpridas as obrigações 

contratuais, será aplicada a penalidade de multa à SPE, sem prejuízo de essa última ter que cumprir a obrigação 

inadimplida. 

35.6 A SPE estará sujeita às seguintes penalidades de multas: 

35.6.1 por atraso injustificado no início da prestação dos SERVIÇOS, por mais de 10 (dez) dias, multa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso;  

35.6.2 por atraso injustificado no cumprimento das metas, por mais de 10 (dez) dias, multa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por dia de atraso;  

35.6.3 pela suspensão injustificada dos SERVIÇOS, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, multa diária de R$ 

3.000,00 (três mil reais), aplicada a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia;  

35.6.4 por atraso injustificado na contratação ou renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 

multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso; 

35.6.5 por atraso injustificado na contratação ou renovação dos seguros, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia 

de atraso; 
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35.6.6 por impedir ou obstar a fiscalização pelo MUNICÍPIO ou pelo REGULADOR, R$ 1.000,00 (um mil reais)  

por infração; 

35.6.7 por atraso injustificado na obtenção das licenças, autorizações ou similares, necessárias à prestação dos 

SERVIÇOS, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso;  

35.6.8 por descumprimento injustificado dos demais encargos da SPE, não abrangidos nas alíneas anteriores, multa 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais)  por infração. 

35.7 As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de 

intervenção ou declaração de caducidade previstas neste CONTRATO. 

35.8 O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 

faturamento da SPE no mês anterior, correspondente à prestação dos SERVIÇOS.  

35.9 Caso as infrações cometidas por negligência da SPE importem na reincidente aplicação de penalidades 

superiores ao limite previsto na subcláusula 35.8, o MUNICÍPIO, ouvido o REGULADOR, poderá intervir na SPE ou 

declarar sua caducidade, na forma da lei.  

35.10 O processo de aplicação de penalidades tem início com a lavratura de 2 (duas) vias do auto de infração e da 

notificação de penalidade pelo REGULADOR, que tipificará com precisão a infração cometida e a norma violada, 

para fins de aplicação da respectiva penalidade. 

35.11 A prática de duas ou mais infrações pela SPE poderá ser apurada em um mesmo auto de infração.  

35.12 No prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração e da notificação da penalidade, a 

SPE poderá apresentar sua defesa, que terá efeito suspensivo e deverá, necessariamente, ser apreciada pelo 

REGULADOR, sendo vedada qualquer anotação nos registros da SPE enquanto não houver decisão final sobre a 

procedência da autuação. 

35.13 A decisão proferida pelo REGULADOR a respeito da defesa apresentada pela SPE deverá ser motivada e 

fundamentada, apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pela SPE.  

35.14 A decisão indicará, também, a pessoa a quem deverá ser dirigido o recurso contra a decisão proferida. 

35.15 No prazo de 15 (quinze) contados do recebimento da notificação da decisão, a SPE poderá apresentar o seu 

recurso, que terá efeito suspensivo e deverá ser apreciado pelo órgão de segunda instância do REGULADOR.  

35.16 Mantido o auto de infração, a SPE será notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em 

observância ao seguinte: 

35.16.1  no caso de advertência, ela será anotada nos registros da SPE junto ao REGULADOR; 

35.16.2  em caso de multa pecuniária, a SPE terá o prazo de 10 (dez) dias para o seu pagamento ao 

MUNICÍPIO e, em não sendo cumprido este prazo, será executada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, sendo que, na hipótese de essa medida não ser suficiente para cobrir o valor total da multa, 

poderão ser efetuados, complementarmente, os descontos necessários sobre o valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO a que tiver direito a SPE. 
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35.17 Caso o REGULADOR não se manifeste nos termos desta Cláusula ou a SPE se sentir insatisfeita com a 

decisão proferida pelo REGULADOR, a SPE poderá recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na 

Cláusula 55ª. 

35.18 O simples pagamento da multa não eximirá a SPE da obrigação de sanar a falha ou irregularidade a que deu 

origem. 

35.19 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no CONTRATO reverterão ao 

MUNICÍPIO. 

35.20 A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula e a sua execução não prejudicam a aplicação das penas 

cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável. 

35.21 A intimação da SPE a respeito da lavratura do auto de infração e das decisões do REGULADOR se dará na 

forma de comunicação indicada na Cláusula 53ª. 

Cláusula 36ª CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

36.1 A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato 

do príncipe, ato da Administração ou de interferências imprevistas que retardem ou impeçam o cumprimento deste 

CONTRATO, devidamente justificados, não se caracterizará como descontinuidade dos SERVIÇOS, ficando a SPE 

exonerada de responsabilidade pelo atraso no cumprimento de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem 

prejuízo da readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO.  

36.2 Para fins do disposto na subcláusula anterior, considera-se: 

36.2.1 força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para a 

SPE na execução deste CONTRATO, consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das 

obrigações assumidas; 

36.2.2 caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo 

intransponível para a SPE no cumprimento deste CONTRATO; 

36.2.3 fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera 

substancialmente a execução deste CONTRATO; 

36.2.4 ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e 

especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pela SPE, ensejando, 

ainda, as indenizações correspondentes; 

36.2.5 interferências imprevistas: são ocorrências materiais não cogitadas pelas PARTES quando da celebração deste 

CONTRATO, que surgem no decorrer de sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou 

onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciadas pela 

descoberta superveniente de obstáculos, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execução deste 

CONTRATO, mesmo que sua existência seja anterior à data de assinatura do presente CONTRATO, mas só 

revelada por intermédio das obras ou serviços em andamento, dada a sua omissão nas sondagens ou a sua 

imprevisibilidade em circunstâncias comuns de trabalho; são, ainda, interferências imprevistas aquelas que, 

mesmo que previstas, não possam ser evitadas pela SPE. 
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36.3 Na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, ato da Administração ou interferência 

imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficarão suspensos exclusivamente em relação às obrigações 

diretamente afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a contagem do prazo logo assim que cessarem os seus 

efeitos. 

36.4 Não se caracteriza como inexecução parcial ou total dos SERVIÇOS a sua interrupção pela SPE, nas 

seguintes hipóteses: 

36.4.1 quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de qualquer natureza nas obras ou 

instalações; 

36.4.2 caso, a juízo da SPE, houver comprometimento da segurança de instalações ou de pessoas;  

36.4.3 no caso de atraso no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO em prazo superior a 90 (noventa) dias, conforme 

o artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93; e  

36.4.4 outras hipóteses de interrupção dos SERVIÇOS previstas nas normas aplicáveis.  

36.5 O disposto nesta Cláusula também se aplica aos atrasos no cumprimento das metas previstas no Anexo III do 

EDITAL devido ao atraso ou à não obtenção das licenças necessárias por fato não imputável à SPE, desde que esta 

tenha envidado todos os seus melhores esforços para a obtenção das referidas licenças. 

36.6 Em razão do disposto na subcláusula anterior, a demora na obtenção de licenças ambientais não acarretará 

responsabilização da SPE, desde que esta tenha cumprido as exigências pertinentes que lhe cabem no procedimento de 

licenciamento, em tempo razoável para seu trâmite perante os órgãos da Administração Pública, sendo cabível, 

inclusive, revisão dos prazos estipulados para a execução das obras previstos neste CONTRATO.  

36.7 A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta Cláusula, incluindo a interrupção motivada por razões 

de ordem técnica, deverá ser imediatamente comunicada pela SPE ao MUNICÍPIO, com cópia para o REGULADOR, 

informando as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes. 

36.8 Cabe à SPE, em qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, adotar as providências cabíveis no sentido 

de reduzir a interrupção dos SERVIÇOS ao prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização do REGULADOR. 

36.9 Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o MUNCÍPIO e a SPE acordarão, 

alternativamente, acerca da (i) recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, ou da (ii) extinção 

da PPP ADMINISTRATIVA, caso a impossibilidade de cumprimento deste CONTRATO se torne definitiva ou a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o MUNICÍPIO.  

36.10 No caso de extinção da PPP ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorrência dos eventos mencionados nesta 

Cláusula, o MUNICÍPIO e a SPE acordarão acerca do pagamento da indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, 

previamente à extinção do CONTRATO. 

36.11 A critério exclusivo do MUNICÍPIO, poderá a indenização de que trata esta Cláusula ser paga em uma única 

vez, com recursos obtidos na licitação que eventualmente venha a ser realizada para contratação da nova sociedade 

para prestação dos SERVIÇOS, nos termos do artigo 45 da Lei federal nº 8.987/95. 
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36.12 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula serão dirimidos pelo 

REGULADOR, mediante provocação de qualquer das PARTES. 

36.13 A PARTE que se sentir insatisfeita em face da decisão proferida pelo REGULADOR poderá, ainda, recorrer 

ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 37ª COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONÔMICOS ENTRE AS PARTES 

37.1 A SPE e o MUNICÍPIO compartilharão os ganhos econômicos decorrentes da redução dos riscos de crédito 

da SPE, relativamente à execução do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Lei 

federal nº 11.079/04, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE.  

Cláusula 38ª INTERVENÇÃO 

38.1 Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICÍPIO poderá, 

excepcionalmente, após ouvido o REGULADOR, intervir na PPP ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a 

continuidade e adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 

regulamentares e legais pertinentes. 

38.2 A intervenção dar-se-á mediante edição de Decreto do Prefeito do MUNICÍPIO que, nos termos da 

recomendação do REGULADOR, deverá conter a justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da 

intervenção, bem como os objetivos e limites da medida, inclusive territoriais. 

38.3 Declarada a intervenção, o MUNICÍPIO deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento 

administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de 

ampla defesa. 

38.4 Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, o 

REGULADOR informará o Prefeito Municipal para que declare sua nulidade, devendo os SERVIÇOS serem 

imediatamente devolvidos à SPE, sem prejuízo do seu direito à indenização. 

38.5 O procedimento administrativo a que se refere a subcláusula 38.3 deverá ser concluído no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervenção, sem prejuízo do prosseguimento do 

processo administrativo. 

38.6 Cessada a intervenção, se não for extinta a PPP ADMINISTRATIVA, a administração dos SERVIÇOS será 

devolvida à SPE, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos praticados 

durante a sua gestão, sendo as referidas contas avaliadas, ainda, pelo REGULADOR. 

Cláusula 39ª DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

39.1 Extingue-se o CONTRATO por: 

39.1.1 advento do termo contratual; 

39.1.2 encampação; 

39.1.3 caducidade; 
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39.1.4 rescisão; 

39.1.5 anulação da PPP ADMINISTRATIVA; 

39.1.6 falência ou extinção da SPE. 

39.2 Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na subcláusula anterior opera-se, de pleno direito, a 

reversão dos BENS AFETOS ao MUNICÍPIO e a retomada dos SERVIÇOS, bem como das prerrogativas conferidas à 

SPE, pagando-se a esta a respectiva indenização de acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO. 

39.3 Os BENS AFETOS serão revertidos ao MUNICÍPIO livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

39.4 A extinção da PPP ADMINISTRATIVA faculta ao MUNICÍPIO, a seu exclusivo critério, o direito de 

manter a SPE na prestação dos SERVIÇOS até que se processe e finalize licitação para eventual nova contratação dos 

SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO. Nesse caso, sem prejuízo da reversão dos BENS AFETOS, obriga-se a SPE a 

continuar a prestar, de maneira adequada, os SERVIÇOS, nas mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a 

substituição por outro prestador dos SERVIÇOS, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro previsto neste 

CONTRATO.  

39.5 Em ocorrendo a extinção da PPP ADMINISTRATIVA, o MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo critério, e 

desde que observada a legislação vigente, assumir os contratos celebrados pela SPE com terceiros necessários à 

continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execução de obras ou 

serviços e que não comportem período de amortização superior ao prazo restante ao término da PPP 

ADMINISTRATIVA. 

39.6 Na impossibilidade de cumprimento do disposto na subcláusula anterior, em virtude de recusa do ente 

financiador ou qualquer outro motivo, a indenização a ser paga à SPE contemplará os valores necessários para a 

quitação integral e imediata de todos os valores decorrentes dos financiamentos em curso. 

Cláusula 40ª ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

40.1 O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da PPP ADMINISTRATIVA. 

40.2 O REGULADOR procederá, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederem o termo final do CONTRATO, 

aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à SPE, 

nos termos das subcláusulas seguintes.  

40.3 A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista nesta Cláusula, englobará os 

investimentos realizados que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos 

SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos nos mesmos termos do reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, desde 

a data do investimento até a data do pagamento da indenização. 

40.4 A indenização a que se refere esta Cláusula será paga até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo 

MUNICÍPIO e da reversão dos BENS AFETOS. 
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40.5 Da indenização prevista nesta Cláusula, será descontado o montante das multas contratuais eventualmente 

aplicadas e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO. 

40.6 A indenização de que trata esta Cláusula será paga mensalmente, até que haja sua plena quitação, com no 

mínimo 20% (vinte por cento) da totalidade da receita auferida mensalmente pelo MUNICÍPIO ou por seus sucessores 

a qualquer título. 

40.7 O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará, ao MUNICÍPIO, o pagamento de 

multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, 

pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

40.8 Caso o atraso referido na subcláusula anterior ultrapasse o período de 30 (trinta) dias, a SPE poderá acionar a 

CONTA GARANTIA, nos termos da Cláusula 22ª. 

40.9 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser dirimidos por meio do 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 41ª ENCAMPAÇÃO 

41.1 A encampação é a retomada da PPP ADMINISTRATIVA pelo MUNICÍPIO, durante a vigência deste 

CONTRATO, por motivo de interesse público, precedida de lei autorizativa específica e de pagamento da indenização 

prévia prevista neste CONTRATO. 

41.2  A indenização devida pelo MUNICÍPIO à SPE, no caso de extinção prevista nesta Cláusula, deverá ser paga 

previamente à reversão dos BENS AFETOS e à retomada dos SERVIÇOS, nos termos do artigo 37 da Lei federal n° 

8.987/95, e deverá englobar: 

41.2.1 os investimentos realizados pela SPE que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados, até a data da 

retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes 

aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data da realização dos investimentos 

até a data de pagamento da indenização; 

41.2.2 os custos (incluindo multas e eventuais indenizações) oriundos de necessária rescisão antecipada de contratos 

mantidos entre a SPE e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS, corrigidos monetariamente nos 

mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data de sua realização 

até a data de pagamento da indenização; 

41.2.3 custos incorridos pela SPE com a rescisão antecipada e vencimento antecipado de contratos de financiamento, 

corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, 

desde a data da sua realização até a data do pagamento da indenização; 

41.2.4 os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em avaliação de 

empresas e investimentos, conforme a subcláusula abaixo, que estabeleça os lucros razoáveis que a SPE 

auferiria caso não houvesse o ato de encampação. 
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41.3 Após a aprovação da lei específica de que trata a subcláusula 41.1, o MUNICÍPIO notificará a SPE para que 

realize os levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante de indenização devido pelo 

MUNICÍPIO à SPE. 

41.4 A SPE, em até 10 (dez) dias contados da notificação mencionada na subcláusula 41.3 e previamente à 

encampação da PPP ADMINISTRATIVA, apresentará ao MUNICÍPIO uma lista tríplice contendo empresas de 

consultoria especializadas em avaliação de empresas e investimentos para fixar o montante da indenização devida à 

SPE. 

41.5 Em até 10 (dez) dias contados do recebimento da lista tríplice de que trata a subcláusula anterior, o 

MUNICÍPIO deverá selecionar uma das empresas de consultoria e a SPE deverá proceder à contratação de tal 

empresa. 

41.6 No caso de inércia do MUNICÍPIO na seleção da empresa de consultoria no prazo indicado acima, caberá à 

SPE realizar tal escolha e a respectiva contratação. 

41.7 A empresa de consultoria contratada pela SPE deverá realizar, em até 30 (trinta) dias contados de sua 

contratação, os levantamentos e avaliações necessários para determinar o montante de indenização a ser pago à SPE, 

enviando o respectivo relatório ao MUNICÍPIO, à SPE e ao REGULADOR. 

41.8 Recebido o relatório mencionado na subcláusula anterior, as PARTES terão o prazo de 10 (dez) dias para se 

manifestarem acerca do referido relatório. 

41.9 Se a SPE ou o MUNICÍPIO não se manifestar no prazo previsto na subcláusula 41.8, o valor da indenização 

fixado no relatório da empresa de consultoria será considerado aceito. 

41.10 Caso a SPE e/ou o MUNICÍPIO não esteja(m) de acordo com o valor da indenização fixado pela empresa de 

consultoria, a PARTE que está em desacordo deverá encaminhar à outra PARTE, com cópia para o REGULADOR, a 

sua manifestação no prazo previsto na subcláusula 41.8 acima.  

41.11 Verificada a hipótese prevista na subcláusula 41.10, o REGULADOR instaurará o respectivo procedimento 

administrativo para discussão do montante da indenização, que observará o seguinte: 

41.11.1  em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da manifestação de qualquer das PARTES, nos termos 

da subcláusula 41.10, o REGULADOR deverá intimar a outra PARTE para que se manifeste; 

41.11.2  uma vez intimada, a PARTE terá o prazo de até 10 (dez) dias para apresentar a sua respectiva 

manifestação;  

41.11.3  decorrido o prazo previsto na subcláusula 41.11.2, o REGULADOR deverá exarar sua decisão, 

indicando o valor devido, pelo MUNICÍPIO à SPE, a título de indenização, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

41.12 Indicado o valor da indenização pelo REGULADOR, ainda que diverso daquele apresentado pela empresa 

de consultoria em seu relatório, o MUNICÍPIO terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento da 

indenização com base no valor indicado pelo REGULADOR.  

41.13 A PARTE que não concordar com a decisão final proferida pelo REGULADOR poderá recorrer ao 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 
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41.14 Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias previsto na 

Cláusula 55ª, será devido pelo MUNICÍPIO à SPE, desde a decisão do REGULADOR, o valor da indenização 

definido por essa entidade, até que seja proferida a sentença arbitral. 

41.15 Caso o MUNICÍPIO não efetue o pagamento da indenização à SPE nos prazos e condições previstas nesta 

Cláusula, deverão ser feitos novos levantamentos e avaliações para a fixação do novo montante da indenização, 

observado o procedimento estabelecido nas subcláusulas 41.4 e seguintes. 

41.16 As PARTES estabelecem que não será feita a reversão dos BENS AFETOS e a retomada dos SERVIÇOS 

até que efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo MUNICÍPIO a que se refere esta Cláusula.  

41.17 Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo MUNICÍPIO, a SPE deverá prestar 

os SERVIÇOS, mantido o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

41.18 Equipara-se à encampação a desapropriação das ações da SPE pelo MUNICÍPIO, aplicando-se, neste caso, 

as disposições constantes desta Cláusula.  

41.19 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula serão dirimidos por meio do 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 42ª CADUCIDADE 

42.1 A inexecução total ou parcial deste CONTRATO acarretará, por recomendação do REGULADOR, a 

declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA pelo MUNICÍPIO, independentemente da aplicação das 

sanções contratuais, respeitadas as disposições deste CONTRATO, especialmente desta Cláusula. 

42.2 A declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA deverá ser precedida da verificação da efetiva 

inadimplência da SPE em processo administrativo, no âmbito do REGULADOR, no qual serão assegurados o direito 

de ampla defesa e contraditório. 

42.3 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a SPE ter sido previamente notificada 

pelo MUNICÍPIO a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoável para 

corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições previstas neste CONTRATO. 

42.4 Instaurado o processo administrativo no âmbito do REGULADOR, uma vez comprovada a inadimplência da 

SPE, o REGULADOR recomendará ao MUNICÍPIO a declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA. 

42.5 A declaração de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA se dará mediante edição de Decreto do Prefeito do 

MUNICÍPIO. 

42.6 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, por ação ou 

omissão da SPE, poderá ser declarada quando: 

42.6.1 o serviço estiver sendo, inequívoca e continuamente, prestado de forma substancial e materialmente 

inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da 

qualidade dos SERVIÇOS; 

42.6.2 a SPE descumprir cláusulas contratuais essenciais ou disposições legais ou regulamentares, materiais e 

significativas, concernentes à PPP ADMINISTRATIVA; 
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42.6.3 a SPE paralisar injustificadamente os SERVIÇOS ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses previstas 

nas normas aplicáveis e neste CONTRATO;  

42.6.4 a SPE perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação dos 

SERVIÇOS; 

42.6.5 a SPE não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

42.6.6 a SPE não atender, injustificadamente, a intimação do REGULADOR no sentido de regularizar a prestação 

dos SERVIÇOS; e 

42.6.7 a SPE for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições 

sociais. 

42.7 No caso da extinção deste CONTRATO por caducidade, a SPE fará jus ao recebimento da devida 

indenização, a ser calculada pelo REGULADOR, em que serão considerados os investimentos realizados que ainda 

não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo MUNICÍPIO, corrigidos 

monetariamente, nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do 

investimento até a data do pagamento integral da indenização. 

42.8 Da indenização prevista na subcláusula anterior, será descontado o montante das multas contratuais e dos 

danos causados pela SPE, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO. 

42.9 A indenização a que se refere esta Cláusula será paga mensalmente, até que haja sua plena quitação, 

utilizando-se, obrigatoriamente, 20% (vinte por cento) da totalidade da receita auferida mensalmente pelo 

MUNICÍPIO ou por outra empresa que esteja prestando os SERVIÇOS no MUNICÍPIO, vencendo a primeira parcela 

em até 60 (sessenta) dias contados da reversão dos BENS AFETOS ao MUNICÍPIO, devendo o saldo devedor ser 

corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, 

até a data do pagamento. 

42.10 O MUNICÍPIO deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de que trata a subcláusula 42.9, 

referente aos valores recebidos pelo MUNICÍPIO ou por terceiro, pela prestação dos SERVIÇOS, seja 

automaticamente repassada à SPE, através de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua livre 

escolha, sob pena de responsabilidade funcional.  

42.11 O atraso no pagamento da indenização prevista nesta Cláusula ensejará ao MUNICÍPIO o pagamento de 

multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, 

pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

42.12 Caso o atraso referido na subcláusula anterior ultrapasse o período de 30 (trinta) dias, a SPE poderá acionar a 

CONTA GARANTIA, nos termos da Cláusula 22ª. 

42.13 Declarada a caducidade, não resultará ao MUNICÍPIO qualquer espécie de responsabilidade em relação aos 

encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, ou com empregados da SPE. 
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42.14 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula serão dirimidos por meio do 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 43ª RESCISÃO 

43.1 A SPE poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contratuais pelo 

MUNICÍPIO ou pelo REGULADOR, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim.  

43.2 Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta Cláusula, aplicar-

se-á, para fins de cálculo da indenização, o disposto na subcláusula 41.2. 

43.3 As PARTES estabelecem, ainda, que não será feita a reversão dos BENS AFETOS e a retomada dos 

SERVIÇOS até que a decisão judicial tenha transitado em julgado.  

43.4 Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo MUNICÍPIO, a SPE deverá prestar 

os SERVIÇOS, mantido o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

43.5 A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga de acordo com a forma a ser estabelecida na 

ação judicial de que trata a subcláusula 43.1, ou mensalmente, até que haja sua plena quitação, utilizando-se, 

obrigatoriamente, 20% (vinte por cento) da totalidade da receita auferida mensalmente pelo MUNICÍPIO ou em uma 

só parcela por outra empresa que esteja prestando os SERVIÇOS no MUNICÍPIO, conforme cláusula a ser inserida 

em novo edital de licitação e/ou respectivo contrato, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, 

nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, até a data do efetivo pagamento.  

Cláusula 44ª ANULAÇÃO 

44.1 Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAÇÃO e/ou neste CONTRATO 

e nos seus Anexos, o MUNICÍPIO e o REGULADOR se comprometem a convalidar, sempre que possível, os atos 

administrativos no intuito de preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio da segurança jurídica. 

44.2 Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidação dos atos administrativos viciados decorrentes 

de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAÇÃO, neste CONTRATO e nos 

seus Anexos, o MUNICÍPIO, por recomendação do REGULADOR, poderá anular a PPP ADMINISTRATIVA, 

mediante indenização a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE, observado o disposto no artigo 59 da Lei federal nº 

8.666/93. 

44.3 O REGULADOR, no caso de anulação da PPP ADMINISTRATIVA, procederá aos levantamentos e 

avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à SPE, nos termos das 

subcláusulas seguintes:  

44.3.1 a apuração do montante da indenização a ser paga pelo MUNICÍPIO à SPE obedecerá ao disposto na 

subcláusula 41.2 deste CONTRATO.  

44.3.2  a indenização a que se refere a subcláusula 44.3.1 será paga previamente à retomada dos SERVIÇOS e da 

assunção dos BENS AFETOS.  

44.4 Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização devida pelo MUNICÍPIO, a SPE deverá prestar 

os SERVIÇOS, mantido o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 
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44.5 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser dirimidos por meio do 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 45ª FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA SPE 

45.1 A PPP ADMINISTRATIVA poderá ser extinta caso a SPE tenha a sua falência decretada ou no caso de sua 

extinção. 

45.2 No caso previsto nesta Cláusula, a apuração do montante da indenização a ser paga pelo MUNICÍPIO e 

calculada pelo REGULADOR obedecerá ao disposto nas subcláusulas 42.7 e 42.8.  

45.3 A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga à massa falida, mensalmente, até que haja sua 

plena quitação, com 20% (vinte por cento) da totalidade da receita auferida mensalmente pelo MUNICÍPIO ou por 

outra empresa que esteja prestando os SERVIÇOS no MUNICÍPIO, devendo o saldo devedor ser corrigido 

mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, até a data 

do pagamento.  

45.4 O MUNICÍPIO deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de que trata a subcláusula 45.3, 

referente aos valores recebidos pelo MUNICÍPIO ou por terceiro, pela prestação dos SERVIÇOS, seja 

automaticamente repassada à SPE, através de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua livre 

escolha, sob pena de responsabilidade funcional.  

45.5 O atraso no pagamento da indenização prevista na subcláusula 45.2 ensejará ao MUNICÍPIO multa 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, pro 

rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

45.6 Na hipótese de dissolução ou liquidação da SPE, não poderá ser procedida a partilha do respectivo 

patrimônio social sem que o REGULADOR ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS 

AFETOS, que serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas, a título de 

indenização ou a qualquer outro título. 

45.7 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser dirimidos por meio do 

mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 55ª. 

Cláusula 46ª REVERSÃO DOS BENS AFETOS 

46.1 Na extinção da PPP ADMINISTRATIVA, os BENS AFETOS reverterão ao MUNICÍPIO, nas condições 

estabelecidas neste CONTRATO. 

46.2 Para os fins previstos na subcláusula anterior, obriga-se a SPE a entregar os BENS AFETOS inteiramente 

livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, 

utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, consideradas as disposições deste 

CONTRATO. 

46.3 Nos termos da Cláusula 40ª, o REGULADOR procederá, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecederem a 

extinção do CONTRATO, aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização 

eventualmente devida à SPE, bem como à vistoria dos BENS AFETOS, com vistas a averiguar as suas condições.  
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46.4 Até 120 (cento e vinte) dias antes da extinção da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE deverá elaborar e enviar 

ao REGULADOR, com cópia para o MUNICÍPIO, o Relatório de Vistoria indicando a situação dos BENS AFETOS. 

46.5 Recebido o Relatório de Vistoria mencionado na subcláusula anterior, o REGULADOR terá o prazo de 30 

(trinta) dias para aprová-lo ou solicitar, à SPE, a realização de eventuais reparos nos BENS AFETOS. 

46.6 Na hipótese de o REGULADOR solicitar à SPE a realização de reparos nos BENS AFETOS nos termos da 

subcláusula anterior, a SPE deverá realizá-los em prazos pré-estipulados pelas PARTES, o que acarretará uma nova 

vistoria subsequente pelo REGULADOR e a elaboração de novo Relatório de Vistoria pela SPE. 

46.7 Caso tenha sido aprovado o Relatório de Vistoria apresentado pela SPE nos termos da subcláusula 46.4, o 

REGULADOR deverá emitir, até 30 (trinta) dias antes da extinção da PPP ADMINISTRATIVA, o Termo de 

Reversão dos Bens Afetos. 

46.8 Caso o REGULADOR não adote as providências necessárias à reversão dos BENS AFETOS nos prazos 

assinalados nas subcláusulas acima, ter-se-ão como recebidos os BENS AFETOS na data em que se opera a extinção 

da PPP ADMINISTRATIVA, sendo vedada qualquer forma de responsabilização da SPE no que concerne à situação 

dos BENS AFETOS. 

46.9 Na hipótese de os BENS AFETOS, quando de sua entrega ao MUNICÍPIO, não se encontrarem em 

condições adequadas, observado o disposto nesta Cláusula, neste CONTRATO e em seus anexos, a SPE indenizará o 

MUNICÍPIO no montante a ser calculado pelo REGULADOR, mediante instauração de processo administrativo, em 

que será garantido à SPE o contraditório e ampla defesa. 

46.10 O MUNICÍPIO poderá, ainda, mediante prévia recomendação do REGULADOR, reter ou executar a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os 

BENS AFETOS encontram-se deteriorados em seu uso e em sua conservação, ressalvadas as hipóteses em que a 

deterioração tenha ocorrido de seu uso normal.  

46.11 Nas hipóteses de extinção antecipada da PPP ADMINISTRATIVA, a indenização correspondente ao saldo 

não amortizado ou depreciado dos BENS AFETOS será calculada conforme previsto nas Cláusulas específicas deste 

CONTRATO. 

Cláusula 47ª PROTEÇÃO AMBIENTAL 

47.1 A SPE obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa às normas de proteção ambiental, nos 

termos das obrigações assumidas neste CONTRATO. 

47.2 A SPE deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com poder de fiscalização de meio 

ambiente, no âmbito das respectivas competências. 

47.3 O MUNICÍPIO será o único responsável pelo passivo ambiental anterior à data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO, inclusive do LIXÃO, devendo manter a SPE isenta de qualquer responsabilidade quando originado de atos 

ou fatos ocorridos anteriormente à referida data. 

47.4 O MUNICÍPIO será responsável também pelo passivo ambiental, ainda que posterior à data de emissão da 

ORDEM DE SERVIÇO, que seja originado por atos, fatos ou omissões: 
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47.4.1 não imputáveis à SPE; 

47.4.2 decorrentes do cumprimento pela SPE das determinações do MUNICÍPIO;  

47.4.3 decorrentes de determinação de autoridade ambiental para adaptação à legislação aplicável, em prazos ou 

condições diferentes dos prazos e metas fixados para esta PPP ADMINISTRATIVA, nos termos previstos no 

EDITAL;  

47.4.4 decorrentes de inadimplemento de eventuais Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o 

MUNICÍPIO com o Ministério Público; ou 

47.4.5 ocorridos antes da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

47.5 No caso de a SPE vir a responder judicialmente por eventos previstos nesta Cláusula, deverá a SPE 

denunciar à lide o MUNICÍPIO ou terceiros responsáveis pelo dano causado. 

47.6 O MUNICÍPIO se obriga, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento de notificação da SPE nesse sentido, a 

ressarcir a SPE na eventualidade de vir a ser-lhe imposta qualquer sanção ou determinação com consequência 

pecuniária, relativa às hipóteses previstas na subcláusula 47.4, decorrente de decisão judicial, bem como decorrente de 

decisão administrativa da qual não caiba mais recurso ou meio de defesa. 

47.7 Caso o ressarcimento previsto na subcláusula anterior venha a ser realizado com atraso, o valor devido será 

corrigido monetariamente, e o MUNICÍPIO deverá arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em 

atraso, acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – 

principal e encargos moratórios – ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do 

efetivo pagamento do valor. 

47.8 Na falta de ressarcimento à SPE pelo MUNICÍPIO, nos termos da subcláusula 47.6, aplicar-se-á, de 

imediato, o disposto na Cláusula 26ª, devendo-se proceder à readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO.  

Cláusula 48ª TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

48.1 Pelas atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a partir da data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO e até o final da PPP ADMINISTRATIVA, a SPE deverá pagar, mensalmente, ao REGULADOR, pelas 

atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, o valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da 

receita líquida mensal da SPE, na forma deste CONTRATO e da legislação aplicável.  

Cláusula 49ª EXERCÍCIO DE DIREITOS 

49.1 A inexigência de uma das PARTES e/ou do INTERVENIENTE-ANUENTE, no que tange ao cumprimento, 

pelas demais PARTES e/ou INTERVENIENTE-ANUENTE envolvidos, de qualquer das disposições ora pactuadas, 

será considerada mera liberalidade, não constituindo renúncia a esse direito, nem impedimento ao seu exercício 

posterior, nem constituirá novação contratual. 

Cláusula 50ª DEVERES GERAIS 
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50.1 As PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE se comprometem, na execução deste CONTRATO, a 

observar os princípios da boa fé, da probidade dos atos e da conservação dos negócios jurídicos, podendo, para tanto e 

desde que seja legalmente possível, ouvir a opinião de terceiros. 

Cláusula 51ª INVALIDADE PARCIAL 

51.1 Se qualquer disposição ou cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida por um juízo de 

jurisdição competente, este CONTRATO deverá continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposição. 

51.2 No caso de a declaração de que trata a subcláusula anterior alterar substancialmente os benefícios 

econômicos deste CONTRATO para qualquer das PARTES, o MUNICÍPIO e a SPE, com a interveniência e anuência 

do REGULADOR, deverão negociar, de boa fé, um ajuste equitativo para tal disposição. 

Cláusula 52ª PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

52.1 Após a assinatura do presente CONTRATO, o MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste 

CONTRATO na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n° 8.666/93. 

Cláusula 53ª COMUNICAÇÕES 

53.1 As comunicações e as notificações entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE serão efetuadas 

por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovado por protocolo; (ii) por meio eletrônico, desde que 

comprovada a recepção; (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.  

53.2 Todas as comunicações entre a SPE e o MUNICÍPIO deverão ser encaminhadas com cópia ao 

REGULADOR. 

53.3 Consideram-se, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta Cláusula, os seguintes endereços 

e números: 

53.4 MUNICÍPIO: [•] 

53.5 SPE: [•] 

53.6 REGULADOR: [•] 

53.7 Qualquer das entidades indicadas acima poderá modificar o endereço mediante simples comunicação por 

escrito à outra. 

53.8 O MUNICÍPIO e o REGULADOR darão ciência de suas decisões mediante notificação à SPE nos moldes 

previstos na subcláusula 53.1 acima e a terceiros, além de publicar suas decisões e despachos na imprensa oficial. 

Cláusula 54ª CONTAGENS DOS PRAZOS 

54.1 Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

54.2 Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente na Administração Pública 

Municipal. 
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54.3 Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos fixados ficarão suspensos exclusivamente em 

relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a contagem logo assim que 

cessarem os seus efeitos. 

Cláusula 55ª MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO 

55.1 Arbitragem. Exceção feita ao disposto nas subcláusulas 55.12 e 55.13 abaixo, as controvérsias que vierem a 

surgir entre a SPE, o MUNICÍPIO e o REGULADOR durante a execução deste CONTRATO serão submetidas à 

arbitragem perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá (a "Câmara de 

Arbitragem"), de acordo com as regras e procedimentos por ela definidos, no que não conflitar com o disposto nesta 

Cláusula.  

55.2 O interessado em instaurar a arbitragem deverá notificar a Câmara de Arbitragem da intenção de instituir a 

arbitragem, indicando, desde logo, a matéria que será objeto da arbitragem, o seu valor, o nome e qualificação 

completa da(s) outra(s) partes, anexando cópia deste CONTRATO e demais documentos pertinentes ao litígio (a 

"Notificação de Arbitragem"). 

55.3 A arbitragem será conduzida no âmbito da Câmara de Arbitragem, por um único árbitro, indicado pelo 

Presidente da Câmara de Arbitragem.  

55.4 Uma vez indicado o árbitro, este convocará as partes envolvidas para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

acordem acerca do objeto da arbitragem (o "Termo de Arbitragem") e demais procedimentos. 

55.5 Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas não tenham acordado sobre o Termo 

de Arbitragem, ou caso qualquer das partes não tenha comparecido para a definição do referido Termo de Arbitragem, 

caberá ao árbitro fixar o objeto da disputa dentro dos 10 (dez) dias subsequentes, concordando as partes envolvidas, 

desde já, com tal procedimento.  

55.6 O árbitro deverá proferir a sentença no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados de sua nomeação, 

não sendo permitido que o julgamento das controvérsias seja feito com base na equidade. 

55.7 Até que seja proferida a sentença pelo árbitro, permanecerá válida, se existente, decisão do REGULADOR 

sobre a questão objeto da arbitragem. 

55.8 O procedimento arbitral terá lugar no Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, com observância 

das disposições da Lei federal n° 9.307/96 e do Regulamento da Câmara de Arbitragem.  

55.9 O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada será o português, sendo aplicáveis as 

leis da República Federativa do Brasil. 

55.10 A parte que der início ao procedimento arbitral deverá adiantar os honorários e custos da arbitragem. A 

sentença arbitral, no entanto, determinará o ressarcimento pela parte vencida, se for este o caso, de todos os custos, 

despesas e honorários incorridos pela outra parte. 

55.11 A sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as PARTES e para o INTERVENIENTE-ANUENTE. 

55.12 As PARTES elegem o foro da comarca do Município de Camaragibe, Estado de Pernambuco, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessário, e apenas e tão somente com essa finalidade, (i) 
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propor medidas cautelares ou de urgência ou, (ii) conhecer ações cujo objeto, nos termos da subcláusula 55.13, não 

possa ser discutido por meio de arbitragem, além de ações que garantam a instituição do procedimento arbitral e a 

execução da sentença arbitral, nos termos do disposto na Lei federal n° 9.307/96. 

55.13 As controvérsias que vierem a surgir entre a SPE, o MUNICÍPIO e o REGULADOR durante a execução 

deste CONTRATO, única e exclusivamente no que tange às matérias abaixo indicadas, deverão ser submetidas à 

apreciação do Poder Judiciário, tendo em vista que tais matérias tratam de direitos indisponíveis e que, portanto, não 

são passíveis de solução pela via arbitral: 

55.13.1  discussão sobre a possibilidade ou não do MUNICÍPIO e do REGULADOR alterarem 

unilateralmente o CONTRATO em razão da necessidade de modificação das cláusulas técnicas 

regulamentares dos SERVIÇOS; e 

55.13.2  discussão sobre o conteúdo da alteração das cláusulas técnicas regulamentares dos SERVIÇOS.  

55.14 Os interessados estabelecem, no entanto, que toda e qualquer controvérsia referente às consequências 

econômicas e financeiras decorrentes da alteração unilateral das cláusulas regulamentares dos SERVIÇOS serão 

obrigatoriamente submetidas à arbitragem.  

 

E, por estarem de acordo, as PARTES, juntamente com o INTERVENIENTE-ANUENTE, assinam o presente 

CONTRATO em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Camaragibe, [•] de [•] de [•]. 

 

___________________________________________  ___________________________________________ 

Município de Camaragibe        SPE 

 

 

___________________________________________ 

REGULADOR 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1) ________________________ 

 

 

 

2) ________________________ 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DA ÁREA DA PPP 

A área abrangida por este Edital é a área constante do perímetro urbano e distritos do Município de Camaragibe. 

 

2. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

2.1. Os SERVIÇOS deverão ser prestados em conformidade com o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e a 

LICITANTE deverá apresentar a sua metodologia de execução, que será aprovada pelo MUNICÍPIO, 

observando todas as especificações e demais elementos técnicos constantes deste Anexo.  

2.2. O MUNICÍPIO poderá propor a implantação de novas técnicas operacionais, ao longo do CONTRATO, de forma 

a assegurar a atualização e melhoria da qualidade da prestação dos SERVIÇOS à população, nos termos do 

CONTRATO. 

2.3. Os SERVIÇOS serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos que integram a ÁREA DA PPP. 

2.4. O objeto licitado compreende a execução dos SERVIÇOS a seguir relacionados:  

1. Varrição manual de vias urbanas pavimentas; 

2. Capinação e raspagem de vias pavimentadas e não pavimentadas; 

3. Limpeza, manutenção e roçada de áreas verdes; 

4. Pintura de meio-fio; 

5. Implantação, operação e manutenção de CTR, composta por (i) unidade de triagem; (ii) unidade de 

compostagem; (iii) unidade de tratamento de resíduos inertes; (iv) unidade transbordo; (v) centro de educação 

ambiental e (vi) novo aterro de rejeitos; 

6. Implantação, operação e manutenção de ecopontos; 

7. Coleta regular manual de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) e transporte à CTR; 

8. Coleta manual de resíduos da podação e transporte à CTR; 

9. Coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e transporte à CTR; 

10. Coleta seletiva de resíduos recicláveis e transporte à CTR; 

11. Coleta manual e transporte de resíduos inertes à CTR; 

12. Coleta de resíduos sólidos provenientes de ecopontos e transporte à CTR; 

13. Coleta regular de resíduos de saúde e transporte à unidade licenciada, em um raio de até 70 (setenta) quilômetros; 
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14. Equipe de serviços complementares de limpeza urbana; 

15. Remediação, encerramento, monitoramento do LIXÃO. 

 

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Para fins da presente LICITAÇÃO os SERVIÇOS são assim discriminados: 

 

3.1. Varrição de vias pavimentadas e logradouros públicos  

3.1.1. Os serviços de varrição de vias pavimentadas e logradouros públicos consistem na operação manual da varrição 

na superfície dos passeios pavimentados ou não, sarjetas e canteiros centrais não ajardinados, esvaziamento 

dos cestos de lixo (papeleiras) e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos em sacos 

plásticos, em todas as vias e logradouros públicos. 

3.1.2. Os serviços serão executados ao longo das vias pavimentadas em cada uma das margens e canteiro centrais, 

calçadas, pavimentadas em sua totalidade. 

3.1.3. A operação da varrição manual será executada em cada circuito por 02 (dois) varredores, utilizando-se de 

lutocar, vassourão apropriado do tipo "Prefeitura", vassourão, pá com cabo alongado, e sacos plásticos, de 

filme n°10, identificados com o nome e logomarca conforme modelo a ser fornecido pelo MUNICÍPIO, os 

quais serão dispostos nos passeios ou locais apropriados para a sua posterior coleta e remoção pelos 

caminhões da coleta de lixo domiciliar e de varrição ao lixão. Será facultado alternativamente à SPE, o 

emprego de tecnologias e/ou equipamentos operados manualmente que propiciem e resultem no mesmo 

padrão de qualidade proposto para o serviço de varrição manual. 

3.1.4. Não poderão ser deslocados varredores para realização de outros serviços, salvo em situações absolutamente 

indispensáveis para o atendimento em casos eventuais e/ou emergenciais, devidamente justificadas, mediante 

solicitação do MUNICÍPIO. 

3.1.5. Os serviços serão realizados de 2ª feira a sábado, devendo aos domingos e feriados, serem realizados no mínimo 

10% (dez por cento) do total das varrições executadas em cada dia da semana. 

3.1.5.1. O início dos serviços deverá se dar no horário compreendido entre: Matutino - 07:00h e 07:30; Vespertino - 

14:00h e 14:30 h ; Noturno - 17:30h e 18:00 h. Para o centro comercial da cidade, o início dos serviços para o 

turno matutino deverá se dar no horário entre 06:00 e 6:30h. 

3.1.6. O produto dos serviços de varrição manual deverá ser acondicionado em sacos plásticos de filme nº 10 e será 

removido na mesma frequência da coleta de resíduos sólidos urbanos da área. 

3.1.7. No decorrer do período contratual, e por determinação do MUNICÍPIO, os serviços de varrição manual em vias 

e logradouros públicos que não façam parte integrante da relação do EDITAL, poderão ser incluídos no 

objeto, mediante a celebração de termo aditivo e reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
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3.1.7.1. Quando da autorização do aumento da extensão de vias a ser varrida, a SPE deverá informar o novo quadro de 

pessoal para a execução dos serviços. 

3.1.8. Nas praças públicas, os serviços de varrição abrangerão somente o entorno das mesmas, exceto naquelas onde 

existam calçadões, onde também ocorrerão serviços de varrição. 

3.1.10. O esvaziamento dos cestos de lixo deverá ser realizado pelos varredores, concomitantemente aos trabalhos de 

varrição nos respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá ser acondicionado juntamente com o 

produto da varrição. 

 

3.2. Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e de limpeza urbana) e  de varrição 

3.2.1. Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e de varrição compreendem o recolhimento regular de todos 

os resíduos a seguir especificados, utilizando-se veículos coletores compactadores ou caçamba basculante, 

devendo ser executados de forma manual e/ou mecanizada. 

3.2.1.1. A metodologia de coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos plásticos descartáveis, 

resistentes e não transparentes ou recipientes padronizados pelo MUNICÍPIO, dispostos pelos munícipes e 

carregados, manualmente, por funcionários da SPE, no caminhão compactador e/ou caçamba basculante. 

3.2.1.2. A metodologia de coleta mecanizada é aquela em que os resíduos são removidos dos recipientes dispostos 

pelos munícipes (contêineres padronizados pelo MUNICÍPIO) para o caminhão compactador, através de 

dispositivo especial, que bascula mecanicamente, despejando seu conteúdo na caixa de carga do veículo. 

3.2.2. Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, sob circunscrição da área urbana do 

MUNICÍPIO. 

3.2.3. Especificação dos resíduos a serem recolhidos: 

3.2.3.1. Resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados, limitando-se a quantidade máxima diária de 100 

(cem) litros por domicílio;  

3.2.3.2. Resíduos sólidos domiciliares originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de 

serviços, comerciais e industriais, até o limite previsto na legislação municipal, excetuando-se os resíduos dos 

serviços de saúde classificados como pertencentes aos grupos A, B, C ou E os resíduos tóxicos e perigosos 

classificados como classe I de acordo com a ABNT, provenientes da linha industrial de produção; 

3.2.3.3. Resíduos sólidos resultantes de poda de jardins, devidamente acondicionados, limitando-se a quantidade 

máxima diária de 200 (duzentos) litros por domicílio; 

3.2.3.4. Resíduos sólidos provenientes das feiras livres;  

3.2.3.5. Resíduos sólidos resultantes do serviço de varrição de vias pavimentadas e logradouros públicos. 

3.2.4. Os resíduos não enquadrados nas especificações acima não serão de responsabilidade da SPE. 

3.2.5. A SPE deverá informar ao MUNICÍPIO o endereço completo do gerador, o tipo e quantidade estimada dos 

resíduos não enquadrados nas especificações acima, quando da ocorrência de tais fatos. 
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3.2.6. A coleta regular de resíduos sólidos urbanos e de varrição deverá ser executada nas frequências, turnos e 

horários adotados em conformidade com as características da cidade. 

3.2.7. A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser executada aos domingos e feriados, no mínimo 10% (dez por 

cento) do total efetivo. 

3.2.8. Haverá um turno de coleta regular utilizando-se de veículos coletores compactadores e caçambas basculantes, 

sendo que abaixo está definido o horário de trabalho: 

3.2.8.1. No turno diurno a coleta deverá se iniciar no horário compreendido entre 7:00h e 7:30h, e o término, no 

máximo, até 16:30h, com uma tolerância de duas horas para mais ou para menos. 

3.2.9. Nos feriados oficiais, a coleta diurna poderá iniciar uma hora após o horário definido anteriormente, sendo 

admissível que também termine uma hora após. 

3.2.10. As vias principais e mercados públicos deverão ter coleta regular diária de segunda à sábado e serem atendidas 

também por roteiro específico, aos domingos no turno diurno e/ou noturno, caso necessário. 

3.2.11. Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da população, do número de 

estabelecimentos comerciais ou industriais, de novas feiras-livres ou por outra ocorrência não prevista, a SPE 

deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos nos 

Planos Executivos. 

3.2.12. É de responsabilidade da SPE a cada três meses a comunicação aos munícipes, através da distribuição de 

impressos a cada residência ou estabelecimento, sobre a correta forma de acondicionamento e dos tipos de 

resíduos que neles podem ser dispostos, como também a frequência e horário dos serviços de coleta. 

3.2.13. A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do contrato, podendo ser 

alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou podendo ser alterados os turnos e/ou 

frequências em determinadas áreas, a critério do MUNICÍPIO, ficando assegurado o balanceamento do 

número de veículos nas modalidades de frequência. 

3.2.14. As frequências e turnos de coleta foram determinados, de forma a otimizar a utilização dos equipamentos 

coletores, sendo que a de resíduos sólidos urbanos poderá ter frequência diária ou alternada. 

3.2.15. A SPE deverá recolher os resíduos sólidos, sejam quais forem os recipientes utilizados, entretanto, compete-lhe 

informar por escrito ao órgão fiscalizador, sobre os munícipes que não se utilizam dos recipientes 

padronizados pelo MUNICÍPIO para expedição da competente intimação. 

3.2.13. Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para não danificá-los e 

evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. 

3.2.14. Os veículos deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde na via pública, e, no caso das 

caçambas basculantes, é obrigatória a utilização de lonas plásticas no transporte ao lixão. 

3.2.15. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes ou que 

tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela SPE. 

3.2.2. A equipe estimada para a execução da coleta de resíduos sólidos urbanos é composta de: 1 (um) motorista, 1 

(um) caminhão coletor compactador, 3 (três) agentes de coleta para compactadores de capacidade volumétrica 
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de 15 m³ ou compactadores com capacidade de 8 m
3
, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao 

bom desempenho das funções. 

3.2.3. Nas áreas de morro (aclives acentuados) e outras áreas especiais, a coleta resíduos sólidos urbanos deverá ser 

executada com a utilização de caçamba basculante, ou outro equipamento compatível ao local. 

3.2.4. O motorista e os coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados e munidos de todos os 

equipamentos necessários, inclusive EPI`S. 

3.2.4.1. O motorista deverá seguir rigorosamente o roteiro de coleta, no horário previsto no plano executivo. 

3.2.4.2. Após o final de cada roteiro (viagem), o veículo deverá ser pesado e descarregado na Unidade de Transbordo e 

encaminhado para CTR. 

 

3.3. Coleta e transporte de resíduos sólidos inertes, inclusive provenientes de ecopontos 

3.3.1. Os serviços de coleta de resíduos inertes compreendem o recolhimento de todos os resíduos a seguir 

especificados, utilizando-se veículos coletores apropriados, devendo ser executados de forma manual ou com 

o auxílio de pá mecânica. 

3.3.2. Especificação dos resíduos sólidos inertes: 

3.3.2.1. Resíduos sólidos domiciliares, entulhos diversos, mobiliários inservíveis, jogados sem nenhuma forma de 

acondicionamento, em passeios, canteiros e margens de terrenos baldios; 

3.3.2.2. Cadáveres de animais dispostos em vias e logradouros públicos; 

3.3.2.3. Pontos críticos, pontos de confinamento e de atividades de limpeza de logradouros (capinação, raspagem, roço 

manual, etc.). 

3.3.3. Os resíduos não enquadrados nas especificações acima não serão de responsabilidade da SPE. 

3.3.4. O veículo utilizado para remoção destes resíduos será o veículo apropriado cuja guarnição deverá ser composta 

por 01 (um) motorista e 03 (três) agentes de coleta, devidamente uniformizados, equipados com ferramentas e 

equipamento de proteção individual. 

3.3.5. Quando os resíduos a serem removidos forem provenientes de deslizamento de encostas, raspagem de linha 

d’água, limpeza de canaletas, será necessária a programação expressa da fiscalização do MUNICÍPIO.  

3.3.6. Estes serviços não serão realizados no período noturno, nem tão pouco aos domingos e feriados, salvo 

autorizado pela fiscalização da para atender às emergências. Em alguns casos, os serviços poderão ser 

complementados com auxílio de retroescavadeira obedecendo a um rigoroso controle de acompanhamento do 

MUNICÍPIO. 

3.3.6.1. O turno diurno terá início às 07:30h e término às 16:30h. 

3.3.6.2. Após o final de cada roteiro (viagem), o veículo deverá ser pesado e encaminhado para CTR. 
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3.4. Coleta e transporte de resíduos de podação, de parques e jardins 

3.4.1. Os serviços de coleta de resíduos de podação e de parques e jardins compreendem o recolhimento de todos os 

resíduos provenientes de podas de árvores e limpeza de parques e jardins, utilizando-se veículos coletores tipo 

carroceria de madeira, devendo ser executados de forma manual. 

3.4.2. Os resíduos coletados neste serviço serão aqueles que estão dispostos em vias e logradouros públicos. O veículo 

utilizado para remoção destes resíduos será o veículo carroceria de madeira cuja guarnição deverá ser 

composta por 01 (um) motorista e 02 (dois) agentes de coleta, devidamente uniformizados, equipados com 

ferramentas e equipamento de proteção individual. 

3.4.3. Estes serviços não serão realizados no período noturno, nem tão pouco aos domingos e feriados, salvo quando 

solicitado pelo MUNICÍPIO e/ou pelo REGULADOR para atender às emergências. 

3.4.3.1. O turno diurno terá início às 07:30h e término às 16:30h. 

3.4.4. Após o final de cada roteiro (viagem), o veículo deverá ser pesado e encaminhado para CTR. 

 

3.5. Coleta Manual Ensacada ou em área de difícil acesso 

3.5.1. A metodologia de coleta manual ensacada é aquela em que os resíduos dispostos pelos munícipes, nas vias de 

difícil acesso ao veículo coletor. Nesse caso, os resíduos são coletados manualmente por funcionários da SPE, 

através da utilização de equipamentos alternativos (bangüê, carro de mão, carroça de 1m
3
 ou dumper). Estes 

resíduos são acondicionados em sacos plásticos de 100 litros, resistentes (filme n°10), devidamente 

identificados e confinados em pontos, previamente estabelecidos na metodologia de execução da 

LICITANTE, para posterior remoção através dos veículos de coleta de resíduos domiciliares. 

3.5.2. Os serviços serão realizados de segunda a sábado, com o contingente mínimo de pessoal e ferramenta 

necessários. 

 

3.6. Coleta Seletiva 

3.6.1. Os serviços de coleta seletiva compreendem o recolhimento de todos os materiais provenientes de residências 

localizadas nos bairros onde o programa for implantado, utilizando de veículo coletor tipo baú, devendo ser 

executados de forma manual. 

3.6.2. Os materiais coletados neste serviço serão aqueles que estão separados pela população e entregues aos coletores 

pelos moradores ou funcionários de condomínio. O veículo utilizado para remoção destes resíduos será o 

veículo tipo baú cuja guarnição deverá ser composta por 01 (um) motorista e 02 (dois) agentes de coleta, 

devidamente uniformizados, equipados com ferramentas e equipamento de proteção individual;  

3.6.3. Estes serviços não serão realizados no período noturno, nem tão pouco aos domingos e feriados, salvo quando 

previamente solicitado pelo MUNICÍPIO e/ou pelo REGULADOR em campanhas especiais. 

3.6.3.1. O turno diurno terá início às 07:30h e término às 16:30h. 
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3.6.4. Após o final de cada viagem, o veículo deverá ser pesado e descarregado no lugar indicado pelo MUNICÍPIO.  

 

3.7. Capinação manual e raspagem de linha d'água e passeios de vias pavimentadas  

3.7.1. Os serviços de capinação e raspagem de linhas d'água (sarjetas) passeios e canteiros centrais de vias 

pavimentadas, consistem na operação manual de recolhimento dos resíduos existentes como areia, lama e 

vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias pavimentadas em cada uma das margens, na 

superfície dos passeios e canteiros centrais ajardinados ou não e ajuntamento dos resíduos para remoção pelos 

veículos de coleta de resíduos inertes, em todas as vias e logradouros públicos. 

3.7.2. As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, enxada, vassourão 

apropriado do tipo "Prefeitura", pás, roçadeiras mecânicas e outros equipamentos necessários à boa execução 

dos serviços. 

3.7.3. Não poderão ser deslocadas as equipes de capinação para realização de outros serviços, salvo em situações 

absolutamente indispensáveis para o atendimento em casos eventuais e/ou emergenciais, devidamente 

justificadas, mediante solicitação do MUNICÍPIO. 

3.7.4. Os serviços serão realizados de 2ª feira a Sábado, no turno diurno e conforme as necessidades de cada 

localidade, devendo os horários de início e término constar na metodologia de execução a ser apresentado pela 

LICITANTE. 

3.7.5. Os resíduos provenientes dos serviços de capinação deverão ser removidos imediatamente após a realização dos 

serviços pelos caminhões coleta de resíduos sólidos inertes e encaminhados para a CTR. 

3.7.6. Nas praças públicas, os serviços de capinação abrangerão somente o entorno das mesmas, exceto naquelas onde 

existam calçadões, onde também ocorrerão serviços de capinação. 

3.7.7. Será facultado alternativamente à SPE, o emprego de equipamentos operados mecanicamente (capina 

mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de capinação 

manual, desde que aprovados pelo MUNICÍPIO, mediante readequação do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

3.7.8. O turno de trabalho dos serviços será diurno, sendo que o início deverá se dar no horário compreendido entre 

7:30h e 8:30h.  

 

3.8. Pintura de meio fio (guia de sarjeta)  

3.8.1. O serviço de pintura de meio consiste na pintura do meio fio com uma mistura de cal, água e hidracor, que será 

realizada em conjunto com a capinação e raspagem de vias pavimentadas, na mesma periodicidade. 

3.8.2. O serviço poderá ser executado isoladamente mediante programação da SPE, nas áreas onde a capinação esteja 

executada e exista a necessidade de melhorar os aspectos da pintura do meio fio. 

3.8.3. Operação manual que consiste na preparação de guias de sarjetas para a aplicação de solução de água, cal 

hidratada, hidracor branco e fixador, em no mínimo, 01 (uma) demão, na proporção de 01 Kg (um) de hidracor 
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para 05Kg (cinco) de cal hidratado, em todas as vias e logradouros públicos atendidas pelo serviço de 

capinação de vias pavimentadas. 

3.8.4. Será facultado alternativamente à SPE, o emprego de equipamentos operados mecanicamente que propiciem e 

resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço, desde que aprovados pelo MUNICÍPIO, 

mediante readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

3.9. Capinação de vias urbanas não pavimentadas ou limpeza e manutenção e roçada de áreas verdes 

3.9.1. Os serviços de capinação de vias não pavimentadas consistem na execução de serviços de remoção de resíduos e 

aparo de vegetação rasteira em rótulas, taludes, faixa de domínio de vias não pavimentadas.  

3.9.2. As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, enxada, vassourão 

apropriado do tipo ―Prefeitura‖, pás, roçadeiras mecânicas e outros equipamentos necessários à boa execução 

dos serviços. 

3.9.3. Não poderão ser deslocadas as equipes de capinação para realização de outros serviços, salvo em situações 

absolutamente indispensáveis para o atendimento em casos eventuais e/ou emergenciais, devidamente 

justificadas, mediante solicitação do MUNICÍPIO. 

3.9.4. Os serviços serão realizados de 2ª feira a Sábado, no turno diurno e conforme as necessidades de cada 

localidade. 

3.9.5. Será facultado alternativamente à SPE, o emprego de equipamentos operados mecanicamente que propiciem e 

resulte no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço, desde que aprovados pelo MUNICÍPIO, 

mediante readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

3.9.6. O turno de trabalho dos serviços será diurno, sendo que o início deverá se dar no horário compreendido entre 

7:30 h e 8:30h.  

3.9.7. Os resíduos provenientes dos serviços de capinação deverão ser removidos imediatamente após a realização dos 

serviços pelos caminhões coleta de resíduos sólidos inertes e encaminhados para a CTR. 

 

3.10. Serviços complementares de limpeza urbana 

3.10.1. Os serviços complementares de limpeza urbana consistem na execução de serviços de podação de árvores, 

limpeza de terrenos públicos, serviços de limpeza em geral. 

3.10.2. A SPE deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder a limpeza das vias e 

logradouros públicos nos locais da realização de eventos esportivos, culturais e artísticos, devendo o término 

dos serviços se dar com antecedência de 02 (duas) horas antes do início do evento. Logo após a realização do 

evento a SPE deverá efetuar os serviços de limpeza da área de acordo com a orientação do REGULADOR. 

3.10.3. Os serviços serão realizados de 2ª feira a Sábado, no turno diurno e conforme as necessidades de cada 

localidade.  
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3.10.4. Após a limpeza, o resíduo resultante da operação, deverá ser acondicionado em saco plástico de filme nº 10, 

que deverão ser removidas logo após o término do serviço e encaminhados à CTR.  

3.11. Implantação e operação de Unidade de Transbordo e transporte de resíduos sólidos ao à CTR 

3.14.1. Este serviço consiste na operação de uma estação de transbordo de resíduos que deverá ser implantada pela 

SPE, em local devidamente aprovado e licenciado pelo MUNICÍPIO e no transporte destes resíduos em 

conjunto de cavalo mecânico/carretas até a CTR.  

3.11.2. A operação da estação de transbordo deverá seguir as exigências constantes da Licença de Operação emitida, 

minimizando os impactos ambientais e incômodos à vizinhança. 

 

3.12. Remediação, encerramento e monitoramento do LIXÃO  

3.12.1. As Especificações Técnicas contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA foram elaboradas com base na 

legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal e nas vistorias técnicas realizadas ao 

LIXÃO. A SPE, sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento total ou parcial do escopo deste 

documento, nem do local onde irá executar os SERVIÇOS. Todas as condições locais deverão ser 

adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos que possam 

influenciar no desenvolvimento dos trabalhos, ou que inviabilizem tecnicamente o atendimento dos prazos ou 

escopo previstos nestas especificações técnicas. 

3.12.2. A SPE deverá construir um bloco de pesagem com 15m² de área construída, sendo composto por paredes em 

alvenaria com revestimento externo em cerâmica, e revestimento interno em reboco paulista com 2cm de 

espessura e duas demãos de pintura acrílica na cor branca. A cobertura do bloco será em laje de concreto 

drenada a uma água. Os serviços incluem a conformação de um passeio perimentral em concreto de 1,5m de 

largura e o manejo adequada da drenagem superficial. Adicionalmente deverá ser providenciada uma cancela 

de controle de acesso com 7m de largura, construída em ferro e pintada na cor amarelo e preto. 

3.12.3. Para monitoramento do lençol freático, a SPE deverá construir 4 (quatro) poços localizados estrategicamente 

no entorno das células, sendo três (3) localizados a jusante do fluxo de água subterrânea e 1 (um) a montante. 

A construção deve atender a norma ABNT NBR 15495-1:2007 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 

aqüíferos granulares — Parte 1: Projeto e construção (antiga ABNT NBR 13895:1997). 

3.12.4. A SPE deverá começar com os trabalhos de reflorestamento da Faixa de APP. Os serviços abrangerão a faixa 

de terreno entre a margem do córrego e o sistema de lagoas. O reflorestamento será feito com espécies nativas 

da região, com espaçamento entre mudas de máximo 1,5m. 

3.12.5. O presente item destas especificações técnicas descreve as ações a serem efetuadas pela SPE para melhorar a 

qualidade ambiental do LIXÃO. 

3.12.6. A SPE deverá implementar melhorias no bloco administrativo do LIXÃO, no referente a pintura interna e 

externa, revisão da coberta, revisão da instalações elétricas e hidrossanitárias, inclusive a  limpeza da fossa 

séptica. 
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3.12.7. A SPE deverá realizar um melhoramento do sistema viário interno do LIXÃO de tal forma a retornar as 

plataformas das vias a sua conformação original, com superfície uniforme, sem irregularidades nem buracos, 

com suficiente capacidade de suporte para permitir o tráfego de veículos com segurança e conforto durante 

todo o período de duração do CONTRATO, para isso realizará como mínimo as seguintes ações. 

3.12.8. Escarificação do sistema viário atual até uma profundidade de 20cm; conformação da seção transversal com 

rigoroso controle topográfico, repondo material nos casos em que seja necessário para permitir o livre 

escoamento de água. 

3.12.9. Compactação do material até atingir uma densidade de 100% referida ao ensaio de Proctor Normal, garantindo 

que a umidade de compactação esteja 2 ponto acima da ótima determinada no ensaio. 

3.12.10. Nos pontos em que sejam detectados pontos falhos na superfície, originados em camadas inferiores do 

terreno, a SPE deverá retirar o material mole como uma retroescavadeira, e substituí-lo com solo competente, 

sendo permitida a utilização de entulho. 

3.12.11. A SPE deverá realizar uma limpeza do sistema de drenagem. 

3.12.12. Na manutenção periódica do sistema viário, a SPE poderá utilizar o entulho limpo proveniente da coleta do 

MUNICÍPIO. 

3.12.13. A SPE deverá introduzir melhorias na célula encerrada do LIXÃO de tal forma a minimizar a percolação de 

água pela camada de cobertura, melhorar a drenagem, bem como melhorar visualmente a massa encerrada de 

resíduos. Para isso a SPE deverá: reconformar a camada de cobertura final do topo da célula garantindo 

caimentos de no mínimo 3% direcionados para um sistema de valetas que deverá ser implantado no perímetro 

do platô final da célula. 

3.12.14. A cobertura existente deverá ser escarificada em uma profundidade de 20cm e misturada com novo material 

de jazida de características argilosas. Posteriormente será conformado nos caimentos especificados e 

compactado a 100% do Proctor Normal. 

3.12.15. A SPE deverá vistoriar a totalidade de taludes da célula existente, identificando pontos de vazamento de 

chorume, o que apresentam umidade no talude de tal forma a instalar nesses setores drenos de chorume. 

3.12.16. A vistoria dos taludes deverá permitir igualmente a identificação de setores com a cobertura danificada por 

efeitos da erosão ou pequenos escorregamentos. Nesses setores, com ou sem exposição dos resíduos aterrados, 

a SPE deverá recompor a camada de cobertura garantindo uma superfície uniforme e sem nenhum tipo de 

irregularidade.  

3.12.17. A SPE deverá conferir a posição dos drenos de gás existentes no platô final da célula, e complementar o 

sistema com a instalação de novos drenos nas áreas em que estes drenos apresentem espaçamentos superiores 

a 50m. 

3.12.18. A SPE deverá conferir o sistema de drenagem superficial que desce desde o topo da célula pelos taludes, 

identificando pontos parcial ou totalmente danificados, nos quais deverá realizar as reparações pertinentes. Em 

cada berma, a SPE deverá garantir que o fluxo de água tenha acesso ao sistema de drenagem. 

3.12.19. A SPE deverá efetuar uma limpeza da totalidade da superfície da célula, recolhendo os resíduos leves como 

plásticos e papeis que atualmente se observem na superfície do terreno.  
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3.12.20. Todas as operações de nivelamento e locação do projeto em campo deverão ser executadas por uma equipe de 

topografia (topógrafo + auxiliar) munidos de nível ótico e estação total. 

3.12.21. A SPE deverá introduzir melhorias na célula ativa do LIXÃO. Para isso a SPE deverá: 

3.12.22. Realizar um remanejamento dos resíduos expostos com escavadeira e trator de esteira, de tal forma a 

geometrizar a célula ativa e restringir as áreas sem cobertura unicamente à frente de serviço. 

3.12.23. Após conformação, a SPE deverá realizar a cobertura dos resíduos com material de jazida. No nível de 

encerramento de camada intermediaria, esta cobertura deverá ter uma espessura de 40cm. Ao final desse 

processo, a totalidade da célula, com exceção da frente de serviço ativa, deverá estar com a devida cobertura 

com material de jazida. 

3.12.24. Sobre a superfície coberta, a SPE procederá á instalação de drenos de gás espaçados a cada 50,0cm. 

3.12.25. Da mesma forma, a SPE procederá a conferir as condições de drenagem de chorume e onde for requerido - 

ora por ser constatada a presença de vazamentos, ora por ser confirmada a inexistência dos mesmos – a SPE 

instalará drenos anelares.  

3.12.26. Os drenos serão instalados de forma anelar acompanhando o pé interior do dique de disparo. Os drenos terão 

uma seção de 0,50m x 0,50m revestido integralmente em geotextil (RT-09) ou similar e conformação em brita 

nº 4. A seção ainda estará reforçada por uma tubulação de drenagem de PEAD de 4‖ (10mm). O dreno anelar 

será reforçado por uma linha de dreno que percorrera a célula na diagonal e drenará a duas águas, estando o 

divisor localizado no centro geométrico da célula. Os drenos de chorume serão direcionados para o sistema de 

tratamento existente no LIXÃO. 

3.12.27. Os drenos verticais consistem basicamente de uma coluna de brita n° 4 (75mm), com diâmetro de 1,00m, que 

deverá ser implantado com o auxilio de uma fôrma metálica (chapa 3/16‖) em forma de tubo com 1,00m de 

diâmetro e 1,80m de altura, formando uma coluna vertical.  

3.12.28. A execução deste dreno consiste na escavação da massa de resíduos aterrada, até a profundidade limite de 

escavação da escavadeira, seguido da colocação da fôrma metálica e preenchimento interno com a brita n°4 

(75mm). 

3.12.29. Após a aplicação da brita n°4 (75mm) no interior da fôrma metálica e do preenchimento com resíduos sólidos 

do espaço entre a fôrma e a parede da escavação, esta deverá ser içada com o auxílio da escavadeira, para que 

seja dada sequencia ao mesmo prosseguimento de execução deste dreno de gás, até atingir a cota de topo da 

célula. 

3.12.30. Serão implantadas canaletas de drenagem no pé dos taludes conforme características indicadas nos desenhos 

de projeto, evitando desta forma que o escoamento superficial danifique as superfícies terminadas do lixão, ou 

desenvolva processos erosivos no terreno. 

3.12.31. A canaleta proposta está conformada por uma meia seção de uma tubulação de concreto de 300mm. As 

tubulações a serem utilizadas serão meias tubulações de concreto simples classe C-1, as quais deverão cumprir 

a norma NBR 8889. A tubulação deverá ficar completamente apoiada na escavação previamente executada e 

compactada, com declividade longitudinal mínima de 0,5%. 
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4. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

4.1. Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada tipo de serviço deverão ser 

dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade e qualidade, para atender, de maneira adequada, a 

prestação dos SERVIÇOS. 

4.2. A quantidade mínima de veículos, características e capacidade volumétrica, deverá ser fixada pela LICITANTE 

em sua PROPOSTA TÉCNICA. 

4.3. Os veículos automotores, bem como os equipamentos necessários à prestação dos SERVIÇOS deverão ser 

definidos na PROPOSTA TÉCNICA das LICITANTES. Os veículos deverão ser 0 Km, adequados e estar 

disponíveis para uso imediato. Durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, será efetuada uma vistoria prévia pelo 

MUNICÍPIO, com o objetivo de constatar a boa condição de operações dos veículos e equipamentos bem 

como a implantação dos adesivos de identificação nas laterais dos veículos.  

4.3.1. Na hipótese da impossibilidade de não serem apresentados os veículos e equipamentos com as capacidades 

especificadas nas suas PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL, poderá a SPE apresentar em substituição 

aos mesmos veículos e equipamentos com capacidades diferenciadas, desde que atenda às necessidades para 

os SERVIÇOS afins e sejam previamente aprovados pelo MUNICÍPIO. 

4.3.2. Ao longo do CONTRATO, os equipamentos deverão ser mantidos com todos os seus componentes funcionando 

nas mesmas condições iniciais especificadas, não obstante o desgaste normal por uso, inclusive as unidades de 

reserva. 

4.4. A SPE deverá aplicar um Plano de Manutenção dos veículos e equipamentos utilizados nos SERVIÇOS 

contratados baseado em inspeções diárias, programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de 

serviços internos e externos, programa de limpeza e aparência (lavagem, desinfecção e pintura periódica), 

programa de controle dos itens de segurança (iluminação, pneus, etc.) e programa de manutenção, limpeza e 

reparos dos demais equipamentos (lutocar, carroça, carro de mão, cestos de lixo e contentores plásticos). O 

MUNICÍPIO efetuará uma avaliação semestral na frota da SPE, buscando verificar as condições de 

funcionamento. 

4.5. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos SERVIÇOS deverão respeitar os limites estabelecidos em lei 

para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas reguladoras do tráfego de veículos. A saída de 

descarga de gases dos veículos deverá estar posicionada na parte superior destes. 

4.6. As alterações de veículos/equipamentos somente serão autorizadas pelo MUNICÍPIO, desde que atendida as 

exigências constantes do subitem 4.3.  

4.7. Os padrões de pintura, adesivos e identificação dos veículos deverão seguir as normas definidas pela SPE, sendo 

os custos de responsabilidade da SPE, podendo a mesma propor projeto a ser implantado nos veículos de 

coleta, alusivo a mensagens institucionais de conscientização ambiental, que somente poderá ser implantado 

após a aprovação do MUNICÍPIO. 

4.8. A SPE deverá providenciar, durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO, o cadastramento prévio dos caminhões para 

o início da execução dos SERVIÇOS. 
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4.9. Os veículos coletores compactadores deverão trafegar até a Unidade de Transbordo com o escudo compactador e 

com a tampa da caçamba coletora de lixo fechadas, sendo proibida a colocação, de qualquer resíduo 

proveniente da coleta, sobre a tampa e a caçamba coletora dos veículos. 

4.10. Os Coletores Compactadores para coleta de resíduos sólidos domiciliares, comercial, deverão ser caminhões 

pesados, do tipo fechado, com vedação estanque e caixa coletora de chorume, sistema de carga traseiro, 

dotado de dispositivo especial para basculamento de contentores plásticos de 2 rodas, com capacidade de 15 

m³ e 8 m
3
, montados em veículos (chassis) condizentes. A comunicação entre o motorista e os coletores, 

durante a operação, deverá ser feita através de uma campainha (sinal sonoro) posicionada no interior da cabine 

do veículo. O ciclo de compactação e a descarga dos resíduos serão feitos através de atuação hidráulica. 

4.11. Os veículos coletores para os serviços de coleta de resíduos de podação deverão ser caminhões carroceria de 

madeira, capacidade volumétrica para 16 m3, com eixo traseiro simples, com PBT mínimo de 12 (doze) 

toneladas.  

4.12. Todos os equipamentos acima descritos estarão sujeitos a uma limpeza e higienização a fim de assegurar ótimas 

condições de aspecto e estado geral durante toda a duração do CONTRATO. 

 

5. PESSOAL 

5.1. Competirá à SPE a admissão de gerentes, motoristas, técnicos, ajudantes, coletores, varredores e encarregados 

necessários ao desempenho dos SERVIÇOS contratados, correndo por conta desta todos os encargos 

necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

5.2. Só poderão ser mantidos os empregados atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem como 

cuidadosos com o bem público. 

5.3. O REGULADOR, mediante justificativa plausível, terá direito de exigir a dispensa de um funcionário cuja 

conduta seja prejudicial ao bom andamento dos SERVIÇOS, a qual deverá se realizar dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas. Se a dispensa der origem à ação judicial, o MUNICÍPIO não terá, em nenhum caso, qualquer 

responsabilidade. 

5.3.1. A SPE deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

5.4. Durante a execução dos SERVIÇOS é absolutamente vedada ao pessoal da SPE, a execução de outras tarefas que 

não sejam objeto destas especificações. 

5.5. Será terminantemente proibido aos empregados da SPE fazer catação ou triagem entre os resíduos coletados pela 

coleta domiciliar, de varrição e de feiras-livres, para proveito próprio. 

5.6. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações e donativos de qualquer 

espécie. 

5.7. A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados adequados, bonés, capas 

protetoras e demais equipamentos de segurança quando a situação os exigir (conforme Normas do Ministério 

do Trabalho). 

5.7.1. A reposição de EPI´s e uniformes deverão obedecer a seguinte frequência: 
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Uniforme 

Unidade x Ano 

Encarregado Motorista Operador Coletor Varredor 

Calça Brim 04 04 04 06 06 

Camisa Brim 04 04 04 06 06 

Calçado Vulcabrás 03 03 03   

Calçado Bamba -- -- -- 06 06 

Boné Jockey 02 02 02 04 04 

Capa de Chuva 

PVC 
02 02 02 02 02 

Bota de Borracha * -- -- -- -- 

Luvas de Algodão -- -- -- -- 12 

Luvas de raspa de 

couro 
-- -- -- 18 -- 

Colete Refletivo 01 01 01 02 01 

 

5.8. Caberá à SPE apresentar, nos locais e nos horários de trabalhos, o operário devidamente uniformizado, 

providenciando equipamentos e veículos suficientes para a realização dos SERVIÇOS. 

5.9. Os SERVIÇOS serão iniciados com os uniformes nos padrões e cores por tipo de serviço determinado pelo 

MUNICÍPIO, devendo ser impresso na parte frontal, o número da matrícula do empregado. 

5.10. Face à necessidade de recursos humanos qualificados para o exercício dos serviços de gerenciamento e 

operacional nas diversas áreas do trabalho é recomendável: 

a) Treinamento de gerentes, técnicos ajudantes, varredores, coletores, fiscais, encarregados e motoristas para o 

desempenho adequado de suas tarefas. 

b) O programa de capacitação deverá abranger além dos serviços gerenciais e operacionais, outros como segue:  

 Gerenciamento do Sistema de Limpeza Urbana 

 Cidadania e meio Ambiente 

 Qualidade no atendimento aos usuários 

 Importância dos EPI's 
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 Alfabetização de adultos 

 Outros 

 

6. PLANEJAMENTO, FREQUÊNCIA, HORÁRIO 

6.1. A LICITANTE deverá apresentar ao MUNICÍPIO, em sua PROPOSTA TÉCNICA, o seu planejamento contendo 

as exigências previstas nos diversos itens deste EDITAL e demais elementos exigidos neste TERMO DE 

REFERÊNCIA. As adequações do referido planejamento, se solicitadas pelo MUNICÍPIO, após análise e 

apreciação, deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

6.2. A metodologia de execução contida na PROPOSTA TÉCNICA deverá estar totalmente implantada de acordo com 

o cronograma aprovado pelo MUNICÍPIO.  

6.3. A metodologia de execução deverá observar os planos apresentados na PROPOSTA TÉCNICA, de acordo com o 

disposto no Anexo IV deste EDITAL. 

6.4. A SPE deverá promover, às suas expensas, a mais ampla divulgação possível, dos horários, frequências e locais 

em que os SERVIÇOS serão executados. 

6.5. A SPE deverá promover a comunicação individual, através de impressos, a cada residência ou estabelecimento 

dando ciência do período, da frequência e dos dias da semana dos serviços prestados, bem como, dos telefones 

do ―DISK LIMPEZA‖, em um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO. 

6.6. Quando ocorrer alteração nos Planos Executivos a SPE deverá providenciar prévia comunicação aos munícipes, 

através de impresso, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, antes da implantação da alteração dos 

SERVIÇOS, devidamente autorizados pelo MUNICÍPIO. 

6.7. A distribuição do material impresso dependerá da prévia aprovação do seu conteúdo pelo MUNICÍPIO. 

6.8. A SPE deverá executar os serviços de coleta obedecendo aos circuitos planejados, adequados ao sistema viário e 

sua legislação, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada domicílio e garantir 

confiabilidade na completa abrangência dos mesmos. 

6.9. Os circuitos (roteiros de coleta) deverão desenvolver-se dentro dos limites do setor de coleta, e cada um dos 

circuitos corresponderá à atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta. 

6.10. A não possibilidade de atendimento aos roteiros definidos, seja por obras nas vias públicas, alterações no 

trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada ao REGULADOR no momento da constatação da 

ocorrência, de forma que esta entidade possa orientar a SPE quanto à alternativa a ser seguida. 

6.11. Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta de lixo em todos os imóveis do setor. 

6.12. Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em marcha reduzida, 

realizando paradas, sempre que necessário, no sentido de evitar correrias que geram descuidos com a 

qualidade do serviço e com a segurança da equipe e de terceiros. 
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6.13. O circuito deve ser completamente executado pelo veículo coletor dentro do horário estabelecido para o turno, 

completando quantas cargas forem necessárias para tal. 

6.14. Nas vias de grande fluxo de veículos, ou com canteiros centrais, a coleta deverá ser feita em etapas distintas para 

cada lado das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos garis a todo o momento. 

 

7. EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 

7.1. A SPE, durante a vigência do CONTRATO, deverá dispor de edificações e de instalações complementares, 

providas inclusive de ferramental, estoque de componentes e peças de forma a poder garantir a regularidade e 

a manutenção dos veículos e equipamentos. 

7.2. Deverá, igualmente, dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a permanência de 

veículos e equipamentos em vias públicas, quando não estiverem em serviço. 

7.3. A SPE deverá manter suas edificações e instalações, correndo por sua conta as despesas necessárias para tanto. 

7.4. A garagem, instalações complementares e escritórios deverão se situar na área do MUNICÍPIO. 

 

8. PESAGEM E DESTINO FINAL 

8.1. A SPE deverá transportar os resíduos sólidos coletados até Unidade de Transbordou ou à CTR. 

8.2. Até a o início da operação da balança, a medição dos serviços será feita através da estimativa de peso por viagem.  

8.3. A SPE deverá submeter seus veículos de coleta ao controle de tara, sempre que o MUNICÍPIO o exigir. 

8.4. Todos os veículos de coleta deverão respeitar os limites de velocidade e sentido de tráfego nas vias urbanas, bem 

como trafegar até o destino final sem a presença de pessoas estranhas aos serviços prestados. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização do cumprimento do CONTRATO caberá ao REGULADOR, nos termos do CONTRATO. 

9.2. A SPE deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando ao 

REGULADOR sobre casos de infração à legislação vigente, notadamente sobre os casos de descargas 

irregulares de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública.  

9.3. A SPE se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas dependências, possibilitando o 

exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os 

materiais referentes aos SERVIÇOS. 
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ANEXO III – METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO 

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

O MUNICÍPIO e o REGULADOR devem fiscalizar regulamente os SERVIÇOS prestados pela SPE, no âmbito da 

PPP ADMINISTRATIVA, com vistas a averiguar o atendimento aos indicadores de desempenho pela SPE.  

A SPE deverá elaborar, mensalmente, RELATÓRIO DE DESEMPENHO demonstrando o atendimento dos 

indicadores de desempenho previstos na tabela abaixo, indicando o cálculo do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO, a ser aprovado pelo MUNICÍPIO, nos termos do CONTRATO. 

 

Indicadores de Desempenho Fórmula Índice de atendimento 

(QID) 

ID.1) Quantidade de 

reclamações da 

população 

Nº de reclamações / Nº de 

habitantes  

>=85%  

ID.2) Coleta e transporte de 

resíduos sólidos 

urbanos  

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

>=90%  

ID.3) Coleta e transporte de 

resíduos inertes  

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

>=90%  

ID.4) Varrição de vias e 

logradouros públicos 

Quantidade de km varrida/ 

quantidade de km 

prevista 

>=90%  

ID.5) Capinação e pintura de 

meio fio 

Quantidade de km capinado e 

pintado/ quantidade de 

km previsto 

>=85% 

 

O Índice de Atendimento (QID) será calculado da seguinte forma: 

 

QID = (ID.1 + ID.2 + ID.3 + ID.4 + ID.5) / 6 
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O percentual de atingimento do QID refletirá no valor da CONTRAPRESTAÇÃO da seguinte forma: 

 

 Se a nota do QID for igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento), a CONTRAPRESTAÇÃO deverá ser 

paga integralmente à SPE. 

 

 Se a nota do QID for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), o percentual obtido deverá incidir sobre o 

valor da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga à SPE. 

 

No caso de a SPE receber 6 (seis) notas consecutivas de QID superiores a 95% (noventa e cinco por cento), lhe será 

atribuída uma bonificação de 10% (dez por cento) sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO no mês 

correspondente. 

 

Com relação à prestação dos SERVIÇOS, a SPE deverá atender, no mínimo, as metas mencionadas na tabela abaixo: 

 

Serviço Índice de desempenho Meta 

Coleta e transporte de 

resíduos sólidos 

urbanos 

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

>=90% 

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

92% (ANO 1 AO ANO 5); 

94% (ANO 6 AO ANO 

10); 

96% (ANO 11 AO 

ANO 15); 

98% (ANO 16 AO 

ANO 20); 

100% (ANO 21 AO 

ANO 30); 

Quantidade de 

viagens/turno de 

caminhão compactador 

90% com 02 viagens 

Coleta e transporte de 

resíduos 

provenientes de 

podação 

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

92% (ANO 1 AO ANO 5); 

94% (ANO 6 AO ANO 

10); 

96% (ANO 11 AO 

ANO 15); 

98% (ANO 16 AO 
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ANO 20); 

100% (ANO 21 AO 

ANO 30); 

Coleta e transporte de 

resíduos inertes 

Quantidade de toneladas 

coletada/ quantidade de 

toneladas prevista 

>=90% 

Coleta seletiva Quantidade de resíduos 

seletivos coletados/ 

quantidade de resíduos 

sólidos urbanos coletados 

 

0,2% (ANO 1 AO ANO 5); 

0,5% (ANO 6 AO ANO 

10); 

0,8% (ANO 11 AO 

ANO 15); 

1,0% (ANO 16 AO 

ANO 20); 

2,0% (ANO 21 AO 

ANO 30); 

 

Varrição de vias 

pavimentas 

Quantidade de km 

varrida/ quantidade de km 

prevista 

>=90% 

Capinação e pintura de 

meio fio 

Qtd de km capinado/ qtd 

de Km previsto 

>=85% 

Remediação do lixão Até o 36º (trigésimo 

sexto) mês da PPP 

ADMINISTRATIVA 

>=90% 

Implantação da CTR  Até o 6º (sexto) ano da 

PPP 

ADMINISTRATIVA 

>=60% 

(correspondente a, no mínimo, a 

implantação do novo 

aterro de rejeitos) 
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ANEXO IV – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Este Anexo visa apresentar as diretrizes básicas para a elaboração da PROPOSTA TÉCNICA, bem como os 

respectivos critérios de julgamento e avaliação.  

Neste modelo, será considerada a capacidade e a experiência técnica da LICITANTE e a qualidade técnica da 

proposta, a qual será avaliada através da organização, da metodologia, da apresentação de tecnologia e dos 

recursos materiais a serem empregados na execução dos SERVIÇOS. 

Visando demonstrar que a LICITANTE possui conhecimento e entendimento real acerca do cenário referente 

ao objeto da LICITAÇÃO, tanto de seu diagnóstico quanto de seu prognóstico, bem como o 

comprometimento e a capacidade para a execução dos SERVIÇOS, a LICITANTE deverá seguir 

rigorosamente as diretrizes apresentadas nos tópicos abaixo: 

1. Linhas básicas do projeto; 

2. Estudos de demanda para os SERVIÇOS; 

3. Proposta de analise de redução de impactos ambientais. 

Se a LICITANTE achar necessário, poderá apresentar quaisquer documentos adicionais, desde que sua 

finalidade fique claramente entendida no contexto da PROPOSTA TÉCNICA ofertada.  

 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser elaborada para os SERVIÇOS, que englobam as seguintes 

atividades: 

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentas; 

b) Capinação e raspagem de vias pavimentadas e não pavimentadas; 

c) Limpeza, manutenção e roçada de áreas verdes; 

d) Pintura de meio-fio; 

e) Implantação, operação e manutenção de CTR, composta por (i) unidade de triagem; (ii) unidade de 

compostagem; (iii) unidade de tratamento de resíduos inertes; (iv) unidade transbordo; (v) centro de educação 

ambiental e (vi) novo aterro de rejeitos; 

f) Implantação, operação e manutenção de ecopontos; 

g) Coleta regular manual de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) e transporte à CTR; 

h) Coleta manual de resíduos da podação e transporte à CTR; 

i) Coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e transporte à CTR; 

j) Coleta seletiva de resíduos recicláveis e transporte à CTR; 
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k) Coleta manual transporte de resíduos inertes à CTR; 

l) Coleta de resíduos sólidos provenientes de ecopontos e transporte à CTR; 

m) Coleta regular de resíduos de saúde e transporte à unidade licenciada, em um raio de até 70 (setenta) 

quilômetros; 

n) Equipe de serviços complementares de limpeza urbana; 

o) Remediação, encerramento, monitoramento do LIXÃO. 

Na sua proposta, a LICITANTE deverá comprovar sua experiência, que servirá como critério de pontuação, 

através de atestados de capacidade técnico-operacional, emitido(s) em nome da LICITANTE ou de 

consorciada, no caso de LICITANTE ser um consórcio, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, registrado(s) no CREA, sendo admitida a somatória de até 2 (dois) atestados para atingir os 

quantitativos, que demonstre experiência nos seguintes serviços, considerados como parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da LICITAÇÃO:  

                                                    PONTUAÇÃO

      ITEM                                                       

Quantidade mínima

até 10% acima da 

quantidade mínima

> 10% acima da quantidade 

mínima

  coleta manual e transporte de resíduos sólidos urbanos

(domiciliares e comerciais), na quantidade mínima mensal de

1.594 toneladas; 1 5 10

coleta e transporte de resíduos inertes, na quantidade mínima

mensal de 1.040 toneladas; 1 5 10

coleta regular de resíduos de saúde, na quantidade mínima

mensal de uma equipe ou de, no mínimo, 400 bombonas; 1 5 10

coleta de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso, na

quantidade mínima de 2.000 horas; 1 5 10

varrição de vias urbanas pavimentadas, na quantidade mínima

mensal de 827 quilômetros; 1 5 10

operação de unidade de tratamento de resíduos sólidos

domiciliares, que possibilite a redução de volume através de

compostagem, na quantidade mínima mensal de 70 toneladas; 1 5 10

implantação, operação e manutenção de aterro sanitário, com

instalações de drenos de gás, chorume e águas pluviais, que

tenha capacidade para receber, no mínimo, 1.594 toneladas por

mês; 1 5 10

  implantação, operação e manutenção de unidade de

beneficiamento de resíduos inertes, na quantidade mínima mensal 

de 500 toneladas; 1 5 10

implantação, operação e manutenção de estação de tratamento

de efluentes, com capacidade média mínima de 0,3 litros /

segundo; 1 5 10

remediação de área degradada por resíduos 1 5 10

Coleta seletiva 1 5 10

Operação de unidade de triagem 1 5 10

Implantação de programa de educação ambiental 1 5 10

TOTAL 13 65 130   
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A LICITANTE deverá apresentar também a metodologia para execução dos SERVIÇOS, numerada, impressa 

e em CD-ROM nos formatos .doc;.pdf. slx, .dxt, .dxf ou qualquer outro que julgar necessário, conforme se 

segue: 

Linhas detalhadas do projeto, contendo: 

1. Plano de varrição de vias e logradouros públicos: 

a) Descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais; 

b) Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo 

ferramental e uniforme necessário para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias 

de cálculo; 

c) Planta ou plantas articuladas, a critério da LICITANTE, na escala mínima de 1:10.000, indicando, 

através de cores e respectivas legendas, os setores de varrição de cada equipe, as frequências de varrição, os 

períodos de execução (noturno e diurno) e a programação da coleta (dias da semana); 

d) Memorial descritivo dos setores de varrição por turno, apresentando os nomes das vias, trechos 

considerados, extensões, frequências e horário dos setores de cada equipe. 

2. Plano de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em área de difícil acesso: 

a. Descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais; 

b. Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, 

uniformes e EPIs necessários para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias de 

cálculo; 

c. Planta ou plantas articuladas, a critério da LICITANTE, na escala mínima de 1:10.000 para a área 

urbana e na escala 1:20.000 na área rural, indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de 

coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), programação da coleta (dias da semana), 

representação gráfica dos itinerários da coleta, localização dos pontos de confinamento georeferenciado, 

indicando as coordenadas (latitude e longitude) do início e fim de cada viagem, bem como as coordenadas das 

áreas de sub-moradia. 

3. Plano de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares: 

a) Descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais; 

b) Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, 

uniformes e EPIs necessários para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias de 

cálculo; 

c) Planta ou plantas articuladas, a critério da LICITANTE, na escala mínima de 1:10.000 para a área 

urbana e na escala 1:20.000 na área rural, indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de 

coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), programação da coleta (dias da semana), 

representação gráfica dos itinerários da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando as 

coordenadas (latitude e longitude) do início e fim de cada viagem, bem como as coordenadas das áreas de sub-

moradia; 
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d) Descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, explicando, em cada circuito, os trajetos de via 

coletada, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de vias percorridas em cada viagem a ser 

realizada, discriminando a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem 

(km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem. 

4. Plano de coleta seletiva e ecopontos: 

a. Descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais; 

b. Dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, 

uniformes e EPIs necessários para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias de 

cálculo; 

c. Planta ou plantas articuladas, a critério da LICITANTE, na escala mínima de 1:10.000 para a área 

urbana e na escala 1:20.000 na área rural, indicando, através de cores e respectivas legendas, a localização das 

feiras, os pontos de confinamento dos resíduos, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), 

programação da coleta (dias da semana). 

5. Plano de manutenção dos equipamentos e veículos: 

a) Soluções gerenciais que garantam a  permanência da operação dos equipamentos e veículos utilizados 

em plenas condições de operação até o período de renovação, tendo em vista a continuidade do  serviço. 

6. Plano de remediação do LIXÃO:  

a) Todas as especificações técnicas das ações previstas, bem como os planos de monitoramento 

ambiental, segurança e de ações emergências; 

b)  Forma de operação e manutenção dos processos propostos para a remediação dos resíduos, incluindo o 

dimensionamento de equipamentos e mão de obra envolvida para operação e manutenção, incluindo a 

logística adotada para a movimentação de cada tipo de resíduo (orgânicos, secos, etc.), o respectivo 

dimensionamento de recursos e o balanço de massa. 

7. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR: 

a) Plano de instalação da CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS contendo todas as 

especificações técnicas das ações previstas, bem como os planos de monitoramento ambiental, segurança e de 

ações emergências e cronograma de execução.  

b) Forma de operação e manutenção dos processos propostos para o processamento dos resíduos, 

incluindo o dimensionamento de equipamentos e mão de obra envolvida para operação e manutenção de cada 

unidade de tratamento, incluindo a logística adotada para a movimentação de cada tipo de resíduo (orgânicos, 

secos, etc.), o respectivo dimensionamento de recursos e o balanço de massa. 

8. UNIDADE DE TRANSBORDO 

a) Plano de instalação da unidade contendo todas as especificações técnicas das ações previstas, bem 

como os planos de monitoramento ambiental, segurança e de ações emergências e cronograma de execução.  
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Critérios de julgamento 

 

A PROPOSTA TÉCNICA será avaliada em duas etapas, sendo a primeira a avaliação dos planos de trabalhos, 

avaliado conforme indicações do item acima, e a segunda relacionada aos atestados de capacidade técnica 

apresentados. 

A primeira avaliação envolverá a análise das metodologias executivas, exclusivamente por critérios objetivos 

que contemplem a viabilidade e a exequibilidade das propostas dos SERVIÇOS a serem executados, tendo 

como base a regularidade da respectiva prestação, sua manutenção contínua, o grau de eficiência dos 

SERVIÇOS e a modernidade das técnicas apresentadas, elementos esses para os quais serão atribuídas as 

Notas Classificatórias, conforme seguinte tabela: 

 

Nível Conceito Pontuação 

 

Bom 

 

Quando a metodologia apresentada atender 

plenamente aos requisitos estabelecidos, 

apresentando no máximo duas 

incoerências/inconsistências técnicas com a 

metodologia apresentada. 

 

10 pontos 

 

Satisfatório 

 

Quando a abordagem fugir parcialmente dos aspectos 

solicitados, contemplando pelo menos a 

metade dos requisitos exigidos apresentando 

entre duas e  quatro 

incoerências/inconsistências técnicas; 

 

5 pontos 

Insuficiente 

 

Quando a abordagem fugir totalmente aos aspectos 

solicitados, não cumprindo os requisitos 

exigidos apresentando mais de quatro 

incoerências/inconsistências técnicas; 

 

0 pontos 

 

Para efeitos de objetividade na avaliação, consideram-se incoerências/inconsistências técnicas qualquer erro 

nos Planos de Trabalhos que poderiam prejudicar a execução dos SERVIÇOS, tais como: omissão de ruas nos 

trechos de coleta, não atendimentos ao plano mínimo de varrição, inversão do sentido da via, erros de cálculo 

de área de limpeza, erros de dimensionamento de equipes, qualquer erro na descrição dos SERVIÇOS, falta de 

coerência no planejamento das atividades, indisponibilidade ou inexistência de equipamentos, entre outros 

com mesmo teor técnico. 

Cada plano de trabalho será avaliado de maneira separada e, ao final da avaliação, será calculada a Total (1), 

referente aos planos de trabalho, conforme tabela apresentada acima. As justificativas que basearam a 

aceitação ou não da metodologia de execução serão objetos de relatório fundamentado por parte da 

COMISSÃO. A pontuação máxima do plano de trabalho é de 80 pontos, e a Total (1) terá peso de 70% na 

pontuação final da PROPOSTA TÉCNICA.  
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A segunda avaliação diz respeito à capacidade e à experiência da LICITANTE, a partir da análise objetiva e da 

atribuição de pontos aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela LICITANTE.  

Os pontos serão atribuídos conforme tabela acima, sendo essa variável a Total (2), que terá peso de 30% na 

pontuação final da PROPOSTA TÉCNICA. 

Dessa forma, a nota final da PROPOSTA TÉCNICA será obtida conforme a fórmula abaixo: 

NT = 0,70x Total(1) + 0,30x Total (2) 

Ao final do processo de avaliação da PROPOSTA TÉCNICA, cada LICITANTE terá uma Nota técnica (NT), 

que será no máximo de 95 pontos, sendo que as LICITANTES que não atingirem NT igual ou superior a 70% 

(setenta por cento) do máximo de pontos possível estarão desclassificadas da LICITAÇÃO, devendo aquelas 

que forem classificadas prosseguirem para a etapa subsequente de julgamento das PROPOSTAS 

COMERCIAIS. 
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ANEXO V – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL para o valor da CONTRAPRESTAÇÃO a 

ser paga pelo MUNICÍPIO, devendo ser apresentado o percentual de desconto ofertado que deverá incidir 

sobre os valores anuais máximos da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, a serem utilizados como base de 

cálculo, conforme tabela abaixo:  

ANO CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 

(R$) 

1 17.153.524,45 

2 17.153.524,45 

3 20.983.309,67 

4 21.012.561,05 

5 21.042.135,36 

6 21.072.031,41 

7 21.476.447,49 

8 21.507.052,08 

9 21.538.043,47 

10 21.746.984,45 

11 21.778.684,38 

12 21.810.707,26 

13 21.843.115,73 

14 21.875.911,01 

15 21.909.093,10 

16 22.279.925,82 

17 22.313.881,52 

18 22.348.222,81 

19 22.382.951,12 
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20 22.418.130,89 

21 22.717.552,90 

22 22.753.505,28 

23 22.789.909,54 

24 22.826.699,39 

25 22.826.699,39 

26 23.075.789,76 

27 23.075.789,76 

28 23.075.789,76 

29 23.075.789,76 

30 23.075.789,76 

 

O valor da CONTRAPRESTAÇÃO considerada pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL, após 

a incidência do percentual de desconto ofertado, deve contemplar todos os custos e despesas necessários à 

execução do objeto do CONTRATO, além dos tributos incidentes sobre a prestação dos SERVIÇOS 

proporcionalmente ao seu impacto na receita da SPE.  

A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter um PLANO DE NEGÓCIOS, no qual a LICITANTE deverá 

desenvolver e apresentar todo o memorial de cálculo dos custos por serviço, demonstrando todos os custos 

necessários para a execução adequada, atendendo às especificações contidas no EDITAL e seus anexos. O 

PLANO DE NEGÓCIOS deverá ainda conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

1 - Demonstrativo dos valores de investimentos; 

2 - Demonstrativo das despesas indiretas; 

3 - Demonstrativo de custos indiretos; 

4 - Demonstrativo das despesas com administração; 

5 - BDI;  

6 - Demonstrativo dos custos de operação e manutenção dos SERVIÇOS;  

7 - Amortização do CAPEX; 

8 - Custo de capital do CAPEX; 

9 - Detalhamento do CAPEX e OPEX por investimento; 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 105 de 127 

10 - Detalhamento do OPEX por serviço; 

11 - Tabela de encargos; 

12 - Consolidação dos valores de investimentos e despesas operacionais; 

13 - Demonstrativo dos valores com depreciação; 

14 - Resultado contábil do empreendimento; 

15 - Fluxo de caixa do empreendimento; 

16 - Taxa interna de retorno (TIR); 

17 - Valor presente líquido (VPL) - (R$ x mil); 

18 – Payback;  

19 - Valor do CONTRATO; 

20 - Taxa de desconto (ao ano);  

21 – Data base. 
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ANEXO VI – DIRETRIZES AMBIENTAIS 

As diretrizes ambientais apresentadas neste capitulo, visa orientar a elaboração das PROPOSTAS. A 

LICITANTE é responsável pela obtenção de todas as licenças ambientais necessárias para a execução dos 

serviços.  

Os princípios são: 

• Prevalência do interesse público. 

• Melhoria contínua da qualidade ambiental. 

• Combate à miséria e seus efeitos, que prejudicam não apenas a qualidade de vida, mas 

também a qualidade ambiental da cidade e de seus recursos naturais. 

• Multidisciplinaridade no trato das questões ambientais. 

• Participação comunitária na defesa do Meio Ambiente. 

• Integração com as políticas de Meio Ambiente nas esferas de competência da União, Estado, 

Município e as demais ações do governo. 

• Manutenção de equilíbrio ambiental. 

• Uso racional dos recursos naturais. 

• Mitigação e minimização dos impactos ambientais. 

• Educação e Conscientização Ambiental como ação mobilizadora da sociedade. 

• Incentivo à pesquisa científica e tecnológica direcionada para o uso, proteção, monitoramento 

e recuperação dos recursos ambientais. 

• Estímulo à produção responsável. 
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• Recuperação do dano ambiental. 

Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituição Federal, no que concerne ao Meio 

Ambiente, consideram-se como de interesse local: 

• o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente sustentáveis; 

• a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e do Poder Público, às 

imposições do equilíbrio ambiental; 

• a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público e a iniciativa privada para a 

redução dos impactos ambientais; 

• a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e 

econômico que priorize a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos 

naturais e que possibilitem novas oportunidades de geração de trabalho e renda; 

• a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais municípios 

vizinhos, mediante convênios e consórcios; 

• o licenciamento ambiental e o controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

• a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis de ruído e 

vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de Controle de Poluição 

Ambiental Federal, Estadual e Municipal no que couber; 

• o acondicionamento, armazenamento, a coleta, o transporte, a reciclagem, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos sólidos;  

• o cumprimento de normas de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e transporte 

de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos ou tóxicos. 

• a criação de unidades de conservação; 

• a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas florestadas; 
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• a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de infra-

estrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos; 

• o estabelecimento de indicadores ambientais. 

A gestão integrada dos resíduos sólidos e o desenvolvimento sustentável do MUNICÍPIO deverá ter 

ênfase na qualidade de vida de sua população, tendo como base a educação, direito fundamental para o 

exercício da cidadania. 

Coleta Seletiva 

Insere-se no contexto da gestão integrada dos resíduos sólidos e desenvolvimento sustentável o 

programa de Coleta Seletiva, como forma de geração de trabalho, renda, inclusão social e minimização de 

impactos ambientais. 

Os objetivos a serem atingidos pelo programa de coleta seletiva são:  

1) promoção da qualidade do ambiente social e urbano; 

2) minimização da produção de resíduos sólidos; 

3) reaproveitamento e reciclagem de materiais; 

4) geração de trabalho e renda; 

5) articulação intermunicipal para modernização e adequação dos sistemas de Coleta, tratamento 

e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; 

6) estimulação à pesquisa e ao uso de matérias - primas recicladas e viabilizadas através de 

programas municipais e de parcerias com universidades, indústrias, estabelecimentos comerciais, empresas 

prestadoras de serviços, comunidade organizada e instituições interessadas; 

7) prevenção de poluição e da degradação socioambiental. 
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Destinação Final 

Com relação à Destinação Final de Resíduos, esta deverá observar os itens especificados abaixo, de 

maneira a atender a legislação ambiental vigente. 

• A caracterização do uso e ocupação do solo.  

• As obras de implantação do Aterro de Rejeitos. 

• A concepção e a forma de operação do Aterro de Rejeitos. 

• A sistemática relacionada ao transporte dos resíduos, acessos e condições de tráfego. 

• A realização de monitoramento ambiental, englobando o monitoramento da qualidade das 

águas subterrâneas e superficiais. 

• Caracterização da área quanto aos aspectos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos. 

• Caracterização da infraestrutura básica existente no local, tais como fornecimento de energia 

elétrica, abastecimento de água, redes de esgoto, dentre outros. 

• Caracterização das áreas de vegetação nativa e/ou de interesse específico para a fauna, 

considerando o Código Florestal. 

• Caracterização das condições climáticas (pluviometria, temperatura, velocidade, direção e 

predominância dos ventos). 

• Fornecimento de dados sobre a qualidade do ar, considerando as disposições legais vigentes. 

• Indicação dos níveis de ruído, de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT NBR 10151 e NBR 10152. 
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Topografia 

As áreas dos empreendimentos deverão ter levantamento planialtimétrico em escala 1:1000 com 

curvas de nível de metro em metro e coordenadas geográficas. 

Climatologia 

Visando a caracterização climatológica da região deverão ser obtidos periodicamente  dados 

pluviométricos, de temperatura do ar, evapotranspiração e predominância e direção dos ventos. 

Vegetação 

Nas áreas de mata ciliar e onde serão implantados os empreendimentos ambientais, deverá ser 

realizado levantamento das espécies arbóreas de fragmentos de cerrado.     

Mata ciliar é a formação vegetal que ocorre nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, olhos 

d’água, represas e nascentes e também é conhecida por mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta 

ripária. 

A mata ciliar funciona como filtro ambiental, retendo poluentes e sedimentos que chegariam aos 

cursos d’água, sendo fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Portanto, a manutenção da 

mata ciliar protege contra a erosão das ribanceiras e o conseqüente assoreamento dos recursos hídricos, 

conservando a qualidade e o volume das águas. 

A recuperação das matas ciliares dos cursos d’água das bacias abrangidas que contenham os 

empreendimentos em questão tem por objetivo: 

• diminuir os processos de erosão e assoreamento, melhorando a qualidade e a quantidade dos 

recursos hídricos;  

• regularizar a vazão das águas superficiais pela redução de sua velocidade de escoamento;  

•  aumentar a infiltração das águas provenientes das chuvas para o abastecimento dos lençóis 

freáticos;  

• formar corredores naturais que garantam o fluxo entre populações silvestres que sofreram 

fragmentação e isolamento pela perda dos seus habitats;  
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• conscientizar os proprietários rurais sobre a importância da manutenção da biodiversidade;  

• educação ambiental. 

A restauração de matas ciliares é uma medida que pode ser realizada por diferentes processos. O 

cercamento da área é fundamental para que animais domésticos não danifiquem as mudas, nem compactem o 

solo, o que prejudica o crescimento da vegetação. É importante plantar espécies pioneiras que atraiam a fauna 

silvestre que serve de dispersora de sementes, principalmente pássaros, auxiliando no processo de regeneração 

natural. 

Para diversificar a vegetação que nasceu espontaneamente no local, pode-se fazer o plantio de 

sementes ou mudas de espécies de maior valor ecológico e econômico. Também podem ser reintroduzidas 

espécies ameaçadas de extinção e outras que apresentam diferentes estágios de crescimento, misturando-se 

grupos ecológicos distintos, como acontece na natureza.
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ANEXO VII – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]   

 

Prezados, 

A [Licitante - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado, [nome, profissão, domicílio, CPF/MF e 

RG], apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao EDITAL.  

 

Número da questão 

formulada 
Item do EDITAL 

Esclarecimento 

solicitado 

Número da questão e 

que constará 

da ata de 

esclarecimen

to 

1 

[Inserir item do 

Edital ao 

qual se 

refere o 

esclarecimen

to 

solicitado] 

[Escrever de forma 

clara o 

pedido de 

esclarecimen

to desejado 

em forma de 

pergunta] 

[deixar em branco] 

 

Camaragibe, 

 

[assinatura do representante legal]  
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TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

1. Tomador  

1.1. LICITANTE 

 

2. Segurado  

2.1. Município de Camaragibe 

 

3. Objeto do Seguro 

3.1. Garantir a indenização, no montante de até R$ [•], no caso de a LICITANTE descumprir quaisquer de suas 

obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a recusa em assinar o CONTRATO ou não atendimento das 

exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no EDITAL. 

 

4. Instrumento  

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a 

seguros-garantia.  

 

5. Valor da Garantia  

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização de até R$ [•].  

 

6. Prazo 

6.1.  A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

data designada para a entrega dos envelopes, renováveis sucessivamente por igual período, até a assinatura do 

CONTRATO.  

 

7. Disposições Adicionais  

A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais:  
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(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do Edital da Concorrência n° [•]; 

(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes previstos na apólice, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora 

como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e 

(iii) Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o 

Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao 

Tomador. 

 



Prefeitura Municipal de Camaragibe 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                          CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
 

Departamento de Licitação - Av Dr. Belmino Corrêa nº 2340, Térreo (sala ao lado do auditório) – Timbi – Camaragibe-PE 
 CNPJ 08.260.663.0001-57 - CEP 54768-000 -  Telefone/Fax: (81) 2129-9588 – Email: licitação@camaragibe.pe.gov.br 

Página 115 de 127 

 

MODELO DE FIANÇA-BANCÁRIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]   

 

Prezados, 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [•], com sede em [•], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•] (―Banco Fiador‖), 

diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante o Município de Camaragibe (o 

―MUNICÍPIO‖), como fiador solidário da [nome da licitante], com sede em [•], inscrita no CNPJ/MF sob nº 

[•] (―Afiançada‖), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos nºs 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela Afiançada no Procedimento Licitatório descrito na Concorrência nº [•], cujos termos, cláusulas 

e condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.  

Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar ao MUNICÍPIO o valor de [•], caso a 

Afiançada descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a recusa de 

assinar o CONTRATO, caso declarada vencedora da Concorrência em referência, ou o não atendimento das 

exigências para sua assinatura.  

O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada para o fim de se escusar 

do cumprimento da obrigação assumida perante o MUNICÍPIO, nos termos desta carta de fiança. 

Na hipótese de o MUNICÍPIO ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a 

presente carta de fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou 

extrajudiciais. 

A fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada para a entrega dos envelopes, 

conforme expresso no EDITAL, podendo ser renovada automaticamente por períodos sucessivos de um ano 

até a data de assinatura do CONTRATO. 

Declara ainda o Banco Fiador que: 
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a) a presente carta de fiança esta devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos do Banco 

Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da Legislação Bancária aplicável; 

b) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança em seu nome e em sua responsabilidade; e 

c) seu capital social é de R$ [•], estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fianças e que o 

valor da presente fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central. 

 

 

 

 

[assinatura do representante legal]  

 

 

 

Testemunhas: 
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MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]   

 

Prezados, 

A [Licitante – nome – sede - CNPJ], CREDENCIA o Sr.(a) [representante – nome - qualificação], para representá-la 

no Procedimento Licitatório da Concorrência nº [•], podendo para tanto apresentar os documentos referentes 

ao procedimento licitatório em referência, assinar, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências, impugnar 

documentos, interpor recursos, transigir, desistir, receber notificações e intimações, concordar e discordar de 

atos e decisões da COMISSÃO, enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários no decorrer da 

Concorrência. 

 

 

Camaragibe, 

 

 

 

[assinatura do representante legal]  
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SPE (APENAS PARA 

LICITANTE ISOLADA) 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]  

 

Prezados, 

A [Licitante – nome – sede – CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os fins de direito e 

sob as penas da lei, em atendimento ao item 12.2.2 do EDITAL, que caso seja declarada vencedora da 

Concorrência em epígrafe, constituirá uma sociedade de propósito específico (SPE), segundo as leis 

brasileiras, com sede e administração no Município de Camaragibe, que terá como único objeto a prestação de 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma prevista no EDITAL e no 

CONTRATO.   

Compromete-se, ainda, a adotar, na SPE, os padrões de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de 

demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na 

Legislação Societária Brasileira (Lei Federal n.º 6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

 

Camaragibe, 

 

 

[assinatura do representante legal]  
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MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]   

 

Prezados, 

A [Licitante - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado, [nome, profissão, domicílio, CPF/MF e 

RG], em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei federal nº 8.666/93, declara expressamente 

sob as penas da Lei, que cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não 

promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

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

 

 

Camaragibe, 

 

 

[assinatura do representante legal]  
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 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência nº [•]   

 

Prezados, 

A [Licitante - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado, [nome, profissão, domicílio, CPF/MF e 

RG], em atendimento ao disposto no EDITAL, declara não existir fato impeditivo para sua participação na 

Concorrência nº [•] e que os sócios ou acionistas eleitos para mandato de administração ou direção da empresa 

não se encontram impedidos de praticar atos da vida civil, nem estão sob restrição dos direitos decorrente de 

sentença condenatória criminal transitada em julgado. 

 

 

Camaragibe, 

 

 

[assinatura do representante legal]  
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TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA PARA  

GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

1. Tomador 

1.1. [SPE] 

 

2. Segurado 

2.1. Município de Camaragibe – PE  

 

3. Objeto do Seguro 

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela SPE perante o Município de Camaragibe, 

nos termos do contrato de concessão administrativa decorrente da Concorrência Pública nº [•], devendo o Segurado ser 

indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual. 

 

4. Instrumento 

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a 

seguros-garantias. 

 

5. Valor da Garantia 

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização correspondente a correspondente a 

5% (cinco por cento) do somatório do valor das CONTRAPRESTAÇÕES mensais relativas ao primeiro ano da 

concessão administrativa. 

 

6. Prazo 

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses, renovável por igual 

período. 

 

7. Disposições Adicionais 

7.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: 
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(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do contrato de concessão administrativa 

decorrente da Concorrência Pública nº [•]; 

(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes previstos na apólice, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora 

como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; 

(iii) Vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento total ou parcial do prêmio; 

(iv) Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o 

Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação 

feita ao Tomador; 

(v) Declarada a caducidade da concessão administrativa, o MUNICÍPIO poderá executar a Apólice de Seguro-

Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; 

(vi) As questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serão resolvidas na jurisdição do domicílio 

do Segurado. 
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MODELO DE FIANÇA-BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

Avenida Belmino Correia, 2.340, Bairro Timbi  

Camaragibe/PE 

 

Ref.: Concorrência Pública nº [•] – Carta de Fiança Bancária 

 

Prezados Senhores, 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [•], com sede em [•], inscrito no CNPJ/MF sob nº [•] (―Banco Fiador‖), 

diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante o Município de Camaragibe 

(―MUNICÍPIO‖) como fiador solidário da [nome da SPE], com sede em [•], inscrita no CNPJ/MF sob nº [•] 

(―Afiançada‖), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos nº 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela Afiançada no contrato de concessão administrativa decorrente da Concorrência Pública nº [•], 

cujos termos, cláusulas e condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 

A presente Carta de Fiança é expedida no valor de R$ [•].  

O Banco Fiador se obriga, obedecendo ao valor-limite acima especificado, a atender, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas do recebimento da notificação encaminhada pelo MUNICÍPIO, as reposições de qualquer pagamento 

coberto pela fiança. 

Obriga-se, ainda, este Banco Fiador ao pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser o MUNICÍPIO 

compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida pela 

Afiançada. 

O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada para o fim de se escusar 

do cumprimento da obrigação assumida perante o MUNICÍPIO, nos termos desta Carta de Fiança. 

Na hipótese de o MUNICÍPIO ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a 

presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou 

extrajudiciais. 

A presente fiança vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses e só perderá seu valor se notificado pelo Banco Fiador, com 

a antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes de seu término.  

Declara ainda o Banco Fiador que: 

a) a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos do Banco 
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Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da Legislação Bancária aplicável; 

b) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança em seu nome e em sua responsabilidade; e 

c) seu capital social é de R$ [•] ([•] reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fianças 

e que o valor da presente fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central. 

 

Camaragibe, 

 

___________________________________________ 

[assinatura dos procuradores com firma reconhecida] 

 

Testemunhas: 
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ANEXO VIII – BENS AFETOS 

 

BENS AFETOS 

 

A seguir, tem-se a relação dos BENS AFETOS que serão revertidos ao MUNICÍPIO, após o 

encerramento do prazo da PPP ADMINISTRATIVA.  

1. Central de Tratamento de Resíduos - CTR 

a. unidade de triagem;  

b. unidade de compostagem; 

c. unidade de tratamento de resíduos inertes; 

d. unidade de transbordo; 

e. centro de educação ambiental; e 

f. novo aterro de rejeitos. 

2. Ecopontos; 

3. LIXÃO remediado e encerrado. 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos para fins de participação na Tomada de Preços nº XXX/2015 – CPL/PMCg, que a 

empresa..........................................................................................................., representada pelo Sr(a). 

................................................................................................., efetuou vistoria às dos  

CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, a fim de 

tomar conhecimento dos serviços e  verificar as condições técnicas e operacionais, quantidades, 

equipamentos e técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra e/ou serviços 

pretendidos, objeto desta Concorrência. 

 

 

Município, (dia, mês e ano) 

 

 

.................................................................................... 

Assinatura e nome do responsável técnico da empresa licitante 

 

.................................................................................... 

      Assinatura e nome do representante legal da empresa licitante   

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 

 


