
 

 

 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 

                                                                     

E D I T A L 
 

  A presente licitação será regida pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações.  
 

  O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Brejinho, Estado da Pernambuco, designado pela Portaria n° 02/2022, vem 

pelo presente processo convidar V. Sª.  Apresentar cotação de preço no formulário 
padronizado de proposta, anexo, ou modelo próprio, a fim de participar da licitação 
Tomada de Preço, tipo menor preço, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, 

e as condições deste Edital, a realizar-se na sala da Comissão, situada na Rua 
Severino da Costa Nogueira, Nº. 153, Centro, Brejinho - PE, CEP: 56.740-000. Cuja 
abertura será no dia 09 de novembro de 2022, às 10:00 horas no endereço acima. 

Para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços, podendo abrir 
ou não os envelopes de habilitação, ficando a critério da comissão.    

 
1 - DA ABERTURA 

1.1 – A Comissão receberá os envelopes de habilitação e proposta de preços em 

sessão pública a ser realizada conforme abaixo mencionado: 
 

Local: Prefeitura Municipal de Brejinho - PE 
Rua Severino da Costa Nogueira, Nº. 153, Centro, Brejinho - PE, CEP: 56.740-000   
Horário: 10:00 hs 

Data: 09 de novembro de 2022. 
 
1.2  –  Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de 

caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a 
licitação ficará automaticamente prorrogada para  o dia e horário conforme 

publicação.  
 

2. – OBJETO 

              
 2.1 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
recebimento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classe 

II, gerados no município de Brejinho/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado. 
 

              2.2. A contratada será responsável pela execução dos serviços de 
recebimento, catação, separação, e triagem dos Resíduos Sólidos, separando os 
materiais orgânicos dos inorgânicos, os que servem e os que não servem para 

reciclagem, recai sob a responsabilidade do município, na forma dos arts. 3º, VII, XII, 
XVII; 6º, VII, VIII; 7º, II, XII; 10; 26; e 30 todos da Lei Federal nº 12.305/2010 



 

 

 

 

 

 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos), além de viabilizar a destinação final dos 
rejeitos dos resíduos sólidos, sendo todos os serviços executados em locais 

apropriados e adequados, conforme licença expedida por órgão ambiental 
competente.  
               

            2.2.1 - A responsável pela execução dos serviços previstos pelo item 2.2 deste 
Edital, devidamente licenciada pelo órgão estadual competente, cuja área para tanto, 

terá que ser de propriedade da empresa contratada, recaindo sob a empresa 
contratada a responsabilidade pelas execuções dos serviços previstos na norma legal 
federal mencionada, a qual seria de responsabilidade do município, sobremaneira, 

estará o município transferindo para a empresa contratada tais responsabilidades.  
             

3.-  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 3.1 – Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado que 

apresentarem toda  a  documentação  necessária  para  o  cadastro  até  o  terceiro  
dia  útil anterior ao fixado para o recebimento das propostas, à data do recebimento 
dos envelopes da Documentação e da Proposta, observada a necessária qualificação 

de cadastramento. 
     

3.2 – Somente poderão participar da presente licitação, empresas que não 
estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo 
pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido 

aplicadas, por força da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

  3.3 – Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma  empresa licitante. 

 

3.4 – Com base no princípio de economicidade, só poderão participar do presente 
certame empresas que atenda o ramo de atividade licitado e que estejam localizados 
até 60 km da sede do Município de Brejinho – PE. 

 
 

4.0 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1 - No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital será realizado o 

credenciamento dos representantes legais da licitante, mediante apresentação de 
documento que comprove esta situação, conforme abaixo: 

a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público 

ou particular de procuração e cópia do contrato social (neste caso com firma 
reconhecida) ou carta de credenciamento que comprove a outorga de poderes, na 

forma da lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame, expedida pela 
licitante, datilografada ou impressa por meio eletrônico, em papel timbrado e 
assinatura com firma reconhecida; 

 



 

 

 

 

 

 

b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de 
Identidade e cópia do contrato social registrado no órgão de registro de comércio 

competente ou documentação na qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em nome da licitante; 
 

c) A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar 
legalmente na presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes 

“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, antes do inicio do recebimento dos mesmos.  
 

 d) A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua 

incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém impossibilitará 
o representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar 

documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos 
trabalhos. 

  

e) Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os 
atos e efeitos previstos neste edital; 

 
f) Não será admitida a representação concomitante de um mesmo representante para 

mais de uma empresa licitante. 
 
4.2. As empresas legalmente constituídas que possua objetivo social ou ramo de 

atividade (indicado no seu registro comercial, contrato social ou estatuto) pertinente 
e compatível com o objeto desta licitação que desejem participar da presente 

licitação, deverão se cadastrar na sede desta Prefeitura, até o terceiro dia útil anterior 
à data e horário da abertura da licitação, a seguinte documentação endereçada à 
Comissão Permanente de licitação: 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social consolidado, ou com todas as 
alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; 
 

d) Cópia autenticada do documento de identidade de seu(s) sócio(s)-gerente(s); 
 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido, 
dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cadastramento junto 
a esta Prefeitura; 

 



 

 

 

 

 

 

f) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 
g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do local da sede do 
licitante; 

 
h) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede/matriz do 

licitante, e da mesma localidade, o Alvará de Localização e Funcionamento. 
 
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço através 

do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF); 
 

j) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede 
da licitante, com data de emissão não superior a trinta dias. 
 

l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à 
participação em  licitações, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e a Resolução  
TST nº 1470/11. 

 
m) Licença de Operação do órgão ambiental para execução dos serviços. 

 
 
5.0 – DA HABILITAÇÃO 

 
5.1 -  Serão considerados habilitados no certame, as empresas que apresentarem os 

seguintes documentos: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social de constituição, a alteração 
consolidada, e a sua última alteração  em pleno vigor, devidamente registrado no 

Órgão de Registro de Comércio competente, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores. 
 
b) Em se tratando de empresa individual apresentar o requerimento empresarial. 

 
c) Cédula de identidade do(s) sócios e dirigente(s) para ambos os itens. 

 

5.1.1 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva.  

 
A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, emitida 

dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores a realização do certame 



 

 

 

 

 

 

b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRS), expedida pela 

Caixa Econômica Federal; 
 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e a Resolução  TST nº 
1470/11; 

 
e) Prova de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, do 

domicilio ou sede da licitante; 
 
f) Prova de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do 

domicilio ou sede/matriz da licitante; 
   
5.1.2 - Na Comprovação de Regularidade Fiscal serão asseguradas as microempresas 

e empresas de pequeno porte as condições estabelecidas no Art. 42 e 43 da Lei 
Complementar Nº 123/2006  de 14 de Dezembro 2006 e Lei Complementar nº 

147/2014 de 07 de agosto de 2014. 

5.1.3 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios assegurados a 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 de 07 
de agosto de 2014,  em  que  deverá  ser  comprovada  mediante  apresentação  de 

Declaração,  nos  termos  do  modelo  que  consta  do  ANEXO  deste  Edital,  firmada  
pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no art. 3º, §4º, da  referida  lei. A não entrega desta declaração indicará que 

a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.   

5.1.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 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, prorrogáveis 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.  

  
5.1.6 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei 8.666 de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a Licitação.   

 



 

 

 

 

 

 

5.1.7 - O prazo de que trata o item 5.1.5, 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.  
 
6.0 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, expedida nos últimos 30 (trinta) dias; 

b) Balanço Patrimonial do ano de 2021 devidamente registrado perante à Junta 
Comercial do Estado sede da Empresa 
 

6.1 -  RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS: 
 

a) Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Município sede/matriz da 
empresa; 
 

b) Certificado expedido por órgão ambiental competente;  
 
c) Declaração emitida pelo administrador da empresa, declarando que existe um 

responsável técnico (Engenheiro Ambiental e/ou Engenheiro Civil) pelo aterro 
sanitário ou atividade assemelhada/correlata, indicando o nome do profissional;   

     
 d) Declaração assinada pelo próprio engenheiro ambiental e/ou civil, atestando ser ele, 

o responsável  técnico pelo aterro sanitário ou atividade assemelhada/correlata;  

 
e) Comprovação de que o aterro sanitário/atividade assemelhada executa serviços de 

catação, triagem dos Resíduos Sólidos; procedendo-se a separação e triagem de 
materiais orgânicos e inorgânicos, para tanto, utilizando-se de local adequado e 
apropriado para a execução desses serviços, cuja comprovação deverá ser 

demonstrada mediante relatório fotográfico, comprovando-se as existências, em pleno 
funcionamento, de, no mínimo, Esteiras, Prensas instaladas em Galpão de Triagem, 
além de máquinas e demais equipamentos necessários aos regulares serviços os 

quais, estão previstos pela Lei Federal nº 12.305/2010, bem assim conforme contido 
pelo item 2 e sub-itens deste Edital 

 
f) Apresentar atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da 
administração pública ou privada, que comprove, de maneira satisfatória, 

acompanhado de contratos e/ou notas fiscais, ou de notas de empenhos em 
substituições ao contrato e notas fiscais, sendo que os mesmos terão que 
corresponderem ao correspondente atestado de capacidade técnica; 

 
g) Atesto de Regularidade de funcionamento expedido pelo IBAMA, devidamente em 

dias, relacionada aos serviços executados pela empresa contratada; 
 

h) certificado/certidão de registro junto ao CREA-Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura  da pessoa jurídica da licitante; bem como, da pessoa física (responsável 
técnico pela empresa licitante). 



 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.1.Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. No caso de apresentação de copias, deverão ser autenticadas por tabelião ou 

apresentados os respectivos originais para conferencia por integrante da Comissão de 
Licitante ou por membro da equipe de apoio na comissão permanente de licitação, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do 
certame 
  

6.2 - Certificado de Registro Cadastral junto a esta Prefeitura emitido até o terceiro 
dia anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes, ou prova de que 

solicitou o cadastramento no mesmo prazo, neste caso ficando a habilitação 
condicionada a aprovação do cadastro, conforme art. 22, § 2º da Lei 8.666/93. 

  

6.3  -  Não será atribuído nenhum valor pela reprodução do edital e seus anexos. 
  
6.4 – Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, expressa onde o 

licitante declare inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 
 

6.5.– Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que cumprirá a 
determinação constitucional, prevista no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos 

e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos). 

 
  6.6. – Os documentos acima mencionados serão apresentados na sequência acima 
indicada, em original ou por cópia autenticada em cartório. Em sendo fotocópias não 

autenticadas, apresentar originais para conferência e autenticação por um membro 
da Comissão, quando da abertura do envelope de habilitação. Para os documentos 
que não consta a data de validade será considerada dos últimos 30 dias.  

 
  6.8. - A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, contendo 

o seguinte endereçamento: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO - PE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de recebimento e destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, classe II, gerados no município de 

Brejinho/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado. 
 ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

             NOME DO LICITANTE: 

  

 



 

 

 

 

 

 

7.0 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

   Deverão constar da proposta de preços os seguintes documentos: 
 
  7.1 – Carta proposta, preenchida conforme modelo anexo a este edital, por meio 

eletrônico, contendo valor unitário e valor global da proposta de preços, em 01 (uma) 
via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada 

na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante ou 
participante. 

 

  7.2 – O prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua entrega. 

 
7.3 - A proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, 

contendo o seguinte endereçamento: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BREJINHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de recebimento e destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, classe II, gerados no município de 

Brejinho/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado. 
 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

             NOME DO LICITANTE: 

 
7.4 - No valor da proposta deverá está incluso todos os tributos incidentes ou 

que venham a incidir sobre os serviços a ser executados; 
 

7.5 - A Prefeitura Municipal se responsabiliza somente pelo pagamento dos 

serviços, sem a inclusão de despesas adicionais, tais como mencionadas no item 
anterior.  

 
7.6 - O Município não arcará com despesas indenizatórias em casos de 

ocorrências de acidentes ou sinistro, com os  serviços descritos no objeto, como 

também se isentando das responsabilidades civis e penais.  
 
 

8.0 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

  8.1 – Os envelopes Nº 01 e 02 Documentos e Proposta de Preços deverão ser 
entregues à Comissão Permanente de Licitação na data, horário e local especificados 
neste Edital, por intermédio de cada representante. 

 



 

 

 

 

 

 

  8.1.1 – Depois da hora marcada, nenhum envelope contendo documento ou 
proposta será recebido pela Comissão, devendo neste caso, ser o fato consignado na 

respectiva ata. 
 
  8.2 - Quando da entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS, o representante legal do proponente deverá APRESENTAR 
SEPARADAMENTE à Comissão, sua carteira de identidade e o comprovante do 

credenciamento junto à Comissão, que tanto pode ser procuração passada por 
instrumento público ou particular, como declaração firmada pelo signatário da 
proposta com identificação e o CNPJ da empresa licitante, estas últimas com firma 

reconhecida em cartório.   
 

  8.2.1 – Quando o representante legal da proponente for sócio ou proprietário, 
deverá apresentar original ou cópias autenticadas do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa (e sua útima alteração consolidada, caso existam), devidamente registrada 

na repartição competente Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou, 
onde estes não existam, (Cartório de Registro de Títulos e Documentos), no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, em 

decorrência de tal investidura. 
 

  8.2.2 – A procuração, a declaração ou a cópia do Estatuto citado nos sub itens 8.2 
e 8.2.1, ficará retida junto ao  Processo. 

 

  8.3 – Somente os representantes legais, credenciados e identificados na forma dos 
sub itens 8.2, presentes na sala de reunião (local de realização da licitação), os 

membros da Comissão e os Técnicos eventualmente por esta convidados é que 
poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, vedada qualquer interferência. 

 
  8.4 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa proponente. 

 
8.5 – Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, 

proceder-se-á a abertura dos envelopes. 
 
8.6 – Os envelopes contendo a documentação, que se refere à habilitação, serão 

abertos na presença dos interessados que procederá à conferência de validade da 
referida documentação e demais exigências decorrentes deste Edital, a qual, será 
devidamente rubricada pelos mesmos e pela Comissão de Licitação. 

 
8.7 – Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a 

reunião para análise dos documentos de habilitação, ou proceder diligências sobre 
aspectos apontados pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria 
Comissão para dirimir dúvidas, principalmente quando estiver recebido documentos 

para conferência, como também para a verificação da autenticidade dos documentos 
pela internet. 



 

 

 

 

 

 

 
8.8 – Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior, os envelopes de 

Propostas de Preços, serão lacrados e rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
participantes, ficando sob a guarda da mesma, para abertura em outra reunião, cuja 
data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abertura ou através de comunicação 

publicada na imprensa oficial. 
 

8.9 – Concluído o exame da documentação de que trata os “Envelopes nº 01”, 
serão relacionadas as licitantes julgadas inabilitadas, às quais devolvidos os 
“Envelopes nº 02”, após dotadas as precauções de praxe sobre sigilo das propostas, e 

desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação; 
 

8.10 – Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o 
prazo para interposição de recurso, ou tenha havido desistência formal de sua 
apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, 

proceder-se-á a abertura do Envelope Nº 2; 
 
8.11 – Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reinicio dar-se-á com a 

identificação dos representantes, de acordo com os sub itens 8.2 e 8.2.1. Na hipótese 
de tratar-se do mesmo representante já identificado, a este bastará exibir documento 

de identidade fé pública. 
 
8.12 – Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelas 

licitantes, deverá constar das respectivas Atas, as quais deverão ser, 
obrigatoriamente, assinadas pelos membros da comissão e representantes das 

licitantes. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser 
registrado na Ata. 

 

 
9.0 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 

  9.1 – No julgamento das Propostas de Preços será levada em consideração o tipo de 
licitação fixado no inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 45, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores qual seja, o de menor preço. 
 
  9.2 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às 

especificações e às exigências contidas neste Edital bem como aquelas que 
apresentarem preços, unitários ou globais, excessivos ou manifestamente 
inexequíveis. Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os unitários. 
 

  9.2.1 – Consideram-se manifestamente inexequíveis os preços globais cujos valores 
sejam inferiores do menor preço pesquisado no mercado.  

 

9.3 - No caso de desclassificação de todas as propostas, serão convocados os 
participantes para, no prazo de 08 (dias) úteis, apresentarem novas ofertas, em 



 

 

 

 

 

 

obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 48, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
9.4 – Será considerada vencedor(a) o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO 

e para aqueles que sejam compatíveis com o ITEM. 
 

9.5 – No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais 
Propostas de Preços, como critério de desempate, será realizado sorteio para a 
escolha do vencedor, mediante prévia convocação de todos, conforme estabelece o 

parágrafo 2º do artigo 45, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

9.6 – Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta 
que contenha vantagem não prevista no edital. 
 

9.7 – A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao Julgamento da 
presente Licitação, submeterá o seu resultado à deliberação do Exmo. Prefeito 
Municipal com vistas à homologação, observadas os prazos recursais. 

 
9.8 – Consoante reza a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a Administração 

caso tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos 
que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, 
através de despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da 

presente licitação, mesmo já tendo ocorrido à assinatura do “Termo de Contrato”, 
sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de 

aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.9 – A decisão da Comissão, somente será considerada definitiva, após 

homologação e as intimações dos respectivos atos serão procedidos nos termos do § 
4º do art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

9.10 – A firma adjudicatária deverá assinar o instrumento contratual no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação feita pelo Órgão e/ou entidade ao 

preposto da licitante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, da 
faculdade de a Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do 

art. 64 e seus parágrafos. 
 
 

10.0 – DO CONTRATO 
 

  10.1 – A Prefeitura Municipal de Brejinho - PE convocará o licitante vencedor 
para assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento de convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93; 
 



 

 

 

 

 

 

  10.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato”, 
conforme estabelecido no sub-item anterior, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se penalidades a que se refere a Lei nº 8.666/93; 
 
  10.3 – É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de 

Contrato” no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a 
licitação consoante prevê a lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

  10.4 – O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, 
uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso 

e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela 
Administração; 

 

  10.5 – Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta 
vencedora e seus anexos, bem como os demais elementos concernentes à licitação, 
que serviram de base ao processo licitatório. 

   
                    10.6 – Caberá à Contratante providenciar a publicação do extrato do 

contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
  10.7 – O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, de acordo com 

o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cabendo a cada 
ano, tão somente a sua renovação, mediante aditivo ou outro ato administrativo 
admissível, prorrogando-se o prazo sucessivamente, até o limite máximo aqui 

estabelecido. 
 
 

11.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

  11.1 – A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
  11.2 – Fiscalizar e acompanhar os serviços. 
 

  11.3 – Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência com a entrega, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 
 

12.0 –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no contrato, 



 

 

 

 

 

 

e na Legislação pertinente, as seguintes: 

a) Manter regular, durante todo o período do contrato, a Licença de Operação (LO) 

expedida pela Agência Ambiental do Estado em que for sediada; 

b) Cumprir fielmente o estabelecido neste Termo de Referência e no Contrato, na forma 

e no prazo ajustado, fornecendo equipamentos, instalações, ferramentas, e materiais 

e mão de obra necessários; 

c) Observar, na execução dos serviços, os regulamentos, as leis, inclusive de Segurança 

e Medicina do Trabalho e de Segurança Pública, bem como as Normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas/ABNT; 

d) Acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, a suas expensas, as multas que 

lhe sejam impostas pelas autoridades; 

e) Cumprir integralmente as especificações constantes neste Termo de Referência, que 

passa a integrar o instrumento de contrato independentemente de transcrição; 

f) Responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como salários dos 

profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, assumindo que a sua 

inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

g) Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas no Termo 

de Referência, no Contrato, nos seus anexos e em eventuais aditivos, assumindo os 

compromissos pelos resultados programados em consonância com os custos 

estimados, respeitando as normas legais que regulam a sua atuação; 

h) Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, 

dentro da área e dos locais onde serão executados os serviços; 

i) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive 

quanto a rede de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e ainda, por fatos de 

que resultem as destruições ou danos aos bens públicos, inclusive aqueles que, na 

hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, 

estendendo-se esta responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo e a integral liquidação de indenização devida a terceiros; 

j) Responsabilizar-se por refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso 

não atendam as especificações definidas pela Associação Brasileiras de Normas 

Técnicas – ABNT; 

k) Responsabilizar-se em providenciar e manter o Livro de Ocorrências onde serão 

registradas, pelas partes, todas as ocorrências julgadas relevantes; 

l) Manter o Livro de Ocorrências que deverá conter termo de abertura assinados por 

ambas as partes e páginas numeradas, sendo que cada página deverá ser composta 

por 3 (três) vias de mesma numeração, sendo duas destacáveis e uma fixa; 

m) Responsabilizar-se em manter, durante toda a execução do contrato, em 



 

 

 

 

 

 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

jurídica relativas à regularidade fiscal exigidas no Artigo 29 da Lei nº 8.666/93, 

atualizada, apresentando seus comprovantes de regularidade sempre que exigidos 

pela CONTRATANTE; 

n) Responsabilizar-se por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para 

representá-la na execução do contrato, sendo que a substituição somente será 

admitida em situações excepcionais por profissional de qualidade idêntica ou 

superior, com aprovação prévia do CONTRATANTE; 

o) A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE; 

p) Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento padronizado 

da CONTRATADA; 

q) Será obrigatório a adoção de todas as medidas de segurança, em consonância com a 

Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normas vigentes sobre 

segurança, medicina e higiene do trabalho; 

r) A qualquer tempo, depois de ter notificado no Livro de Ocorrência do contrato, 

funcionários e/ou prepostos poderão ser afastados a critério da fiscalização, em 

período máximo de 48 horas, sob pena de paralização parcial ou total dos serviços; 

s) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do contrato celebrado; 

 
 

     13.0 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

  Os preços propostos serão firmes e irreajustáveis contados da assinatura do 
contrato e até a sua vigência inicial; desde logo, ficando estabelecido que a cada 
renovação, conforme previsto pelo item 10.7 deste Edital, o valor será atualizado 

considerando-se o índice oficial da inflação anual. 
 

 
14.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

    14.1 - As despesas decorrentes para a execução dos serviços da presente 
licitação correrá à conta de recursos do orçamento próprio, Natureza da 
Despesa: 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -  15 452 0006 2056 

MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA – ELEMENTO DE DESPESA 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;  

 
 

15.0 – DO PAGAMENTO 

 
  15.1 – O pagamento das despesas decorrentes dos serviços a que se refere a 

presente licitação será realizado mensalmente, em moeda corrente, após a emissão 



 

 

 

 

 

 

do documento fiscal, sendo o serviço realizado no determinado mês, e o seu 
respectivo pagamento até o vigéssimo dia após do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços e atesto dos serviços   
 

 

  16.0 – DA RESCISÃO 
 

16.1 – O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 

 
  16.2 – Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, à Contratante são assegurados os 
direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafo 1º a 4º, da Lei citada. 

 

 
17.0 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 

17.1 – Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a 

Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 
  17.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

  17.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa;  

 

 
18.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 18.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades 

previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

a - Advertência; 

b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; 

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 

parcial do contrato; 



 

 

 

 

 

 

d - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 

e - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93. 

 
19.0 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
  19.1 – Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, 

dentre do prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da Ata, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;  

b) Julgamento das Propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 

e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
19.2 - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 

 

19.3 – Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, de decisão (indicar 
a autoridade, conforme o caso), na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93. 

 
19.4 – A intimação dos atos referidos no sub item 19.1 alíneas a, b, c e d, 

excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no sub item 9.3, será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas 
“a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a 

decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
consignada em Ata.   

19.5 – O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do sub item 19.3, terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
19.6 – Interposto o recurso será comunicado os demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 5(cinco) dias úteis. 

 



 

 

 

 

 

 

19.7 – Os recursos deverão ser manifestados por escrito, protocolados e 
dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão 

de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade. 
   

19.8 – Decairá do direito de impugnar perante à administração, os termos desta 
licitação, aquele que aceitando-o sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 
 

 
 

20.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
  20.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover quaisquer 

diligências ou solicitar esclarecimentos necessários a instrução do processo 

licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria 
constar originalmente na proposta; 

 
  20.2 – É vedada a sub-contratação parcial ou total dos serviços, objeto desta 

licitação; 

 
  20.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 

condições deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 
88, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
 

 20.4 - Compõe o presente Edital: 
I - Termo de Referência; 

II - Modelo da proposta de preços; 

III - Modelo de Declarações 
IV        - Minuta de Contrato; 

 
20.5 – Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta 
licitação serão dirigidos por escrito ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, ou através do contato 05 até cinco dias antes da reunião de 
recebimento das propostas, o qual responderá dentro do prazo de três dias 
através de circular dirigida a todos licitantes. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
20.6 – Para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Edital, fica eleito o Foro da 

Comarca de  Itapetim - PE. 
 
 

Brejinho – PE, 24 de outubro de 2022. 
 

 
 

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da CPL 
 

 
JOELMA MARIA FRANCO 

Membro da Comissão 

 
 

CLAUDILENE RODRIGUES MATOS SANTOS 

Membro da Comissão 
 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Anexo II 

( MODELO DE PROPOSTA ) 

  
TIMBRE 

 
PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE.  
 

 
Prezados Membros,  
 

Item DESCRIÇÃO UNID P UNIT. QUANTITATIVOS 

PREVISTOS 

Valor 

mensal 

ValorvA 

Anualv  V.ANUAL 

  1 
Contratação de empresa 

especializada em prestação de 

serviços de recebimento e 
destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares e 

comerciais, classe II, gerados 
no município de Brejinho/PE 
em aterro sanitário, 

devidamente licenciado 
 

        
TK TL 

 

..../POR MÊS  

  

 
      

 
Valor Mensal: 
Valor Global: 

Validade da Proposta: 
 

 
Local e Data 
 

Assinatura 
  
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

TOMADA DE PREÇO nº 06/2022 
 
 

(Papel timbrado ou personalizado da empresa) 
 

 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada __________________________________, DECLARA, 

sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas 
pela Prefeitura de Brejinho - PE e nem foi declarada inidônea para licitar, 

inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo 
licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022 ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
Local e data, 

 
_______________________________________________________________ 

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 
 
 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ nº ________________________, por 
intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade __ e do CPF 
nº  ______________ DECLARA,  para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor  de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou  insalubre. 
 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz em qualquer trabalho. 

 
(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

 

Local e data, 
 

______________________________________________________________________ 

 
carimbo (ou nome legível) e assinatura  do Representante legal 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

CONTINUAÇÃO ANEXO III 
 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(MODELO) 
 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, 
para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade TOMADA DE 
PREÇO Nº 06/2022, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  

DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos 
termos da legislação vigente. 
 

 
(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______. 
 

 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV 

 
TOMADA DE PREÇO N.º 06/2022 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO E A 
EMPRESA _____________________________________________________________________. 

 
Contrato para prestação de serviços do tipo menor preço global, que entre si fazem de 

um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Severino da Costa 
Nogueira, Nº. 153, Centro, Brejinho - PE, CEP: 56.740-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º 11.358.173/0001-00, por seu representante legal GILSOMAR BENTO DA 
COSTA, CPF: 781.085.004-00, aqui denominado de CONTRATANTE, e do outro lado 
a empresa 

_______________________________________________________________________________, 
doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato advindo do 

processo de Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 06/2022 e de acordo com a Lei 
nº  8.666/93, alterações posteriores e pelas cláusulas e condições que seguem: 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de recebimento e destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classe II, gerados no município de 

Brejinho/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado. 
 

Paragrafo Primeiro - A contratada será responsável pela execução dos serviços de 

recebimento, catação, separação, e triagem dos Resíduos Sólidos, separando os 
materiais orgânicos dos inorgânicos, os que servem e os que não servem para 

reciclagem, recai sob a responsabilidade do município, na forma dos arts. 3º, VII, XII, 
XVII; 6º, VII, VIII; 7º, II, XII; 10; 26; e 30 todos da Lei Federal nº 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), além de viabilizar a destinação final dos 

rejeitos dos resíduos sólidos, sendo todos os serviços executados em locais 
apropriados e adequados, conforme licença expedida por órgão ambiental competente  
               

 Paragrafo Segundo - A responsável pela execução dos serviços, devidamente 
licenciada pelo órgão estadual competente, cuja área para tanto, terá que ser de 

propriedade da empresa contratada, recaindo sob a empresa contratada a 
responsabilidade pelas execuções dos serviços previstos na norma legal federal 
mencionada, a qual seria de responsabilidade do município, sobremaneira, estará o 

município transferindo para a empresa contratada tais responsabilidades.  
 



 

 

 

 

 

 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de 
empreitada por preço global. 

 
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – A Contratante pagará a Contratada a importância com base 
no preço proposto e aprovado de R$ ________________________________________________ 

mensais, perfazendo o Valor Global de R$ 
_____________________________________________________, para a totalidade do período 

mencionado na CLÁUSULA QUARTA. 
 

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente à execução dos serviços será depositado 

em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, Transferência ou 
através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Brejinho, 
mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela. 
 

Parágrafo Segundo – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA QUARTA – A vigência do presente contrato iniciar – se – á a partir de sua 
assinatura e o seu termino indo até _____ de ______ de _______, podendo ser 

prorrogado de acordo com o que estabelece o disposto do art. 57 da lei nº 8.666.93 e 
alterações posteriores. 

 

DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO 
 

CLAÚSULA QUINTA – Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos 
serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos do 
orçamento do Município de Brejinho – PE. 

 
DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 

CLÁUSULA SEXTA – Os preços propostos serão firmes e irreajustáveis. 
 

DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

CLÁUSULA SÉTIMA– As despesas decorrentes para a execução do objeto desta 

licitação correrão a conta dos recursos do orçamento do Município de Brejinho –, 
através da seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 SECRETARIA DE 



 

 

 

 

 

 

OBRAS E URBANISMO -  15 452 0006 2056 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA 
LIMPEZA PÚBLICA – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA OITAVA - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

A) Manter regular, durante todo o período do contrato, a Licença de Operação 

(LO) expedida pela Agência Ambiental do Estado em que for sediada; 

B) Cumprir fielmente o estabelecido neste Termo de Referência e no Contrato, 

na forma e no prazo ajustado, fornecendo equipamentos, instalações, ferramentas, e 

materiais e mão de obra necessários; 

C) Observar, na execução dos serviços, os regulamentos, as leis, inclusive de 

Segurança e Medicina do Trabalho e de Segurança Pública, bem como as Normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT; 

D) Acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, a suas expensas, as 

multas que lhe sejam impostas pelas autoridades; 

E) Cumprir integralmente as especificações constantes neste Termo de 

Referência, que passa a integrar o instrumento de contrato independentemente de 

transcrição; 

F) Responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como 

salários dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, assumindo 

que a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

G) Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas no 

Termo de Referência, no Contrato, nos seus anexos e em eventuais aditivos, 

assumindo os compromissos pelos resultados programados em consonância com os 

custos estimados, respeitando as normas legais que regulam a sua atuação; 

H) Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos causados por seus 

empregados, dentro da área e dos locais onde serão executados os serviços; 

I) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução dos serviços, 

inclusive quanto a rede de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e ainda, 

por fatos de que resultem as destruições ou danos aos bens públicos, inclusive 

aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou 

força maior, estendendo-se esta responsabilidade até a assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização devida a terceiros; 

J) Responsabilizar-se por refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, 

caso não atendam as especificações definidas pela Associação Brasileiras de Normas 

Técnicas – ABNT; 



 

 

 

 

 

 

K) Responsabilizar-se em providenciar e manter o Livro de Ocorrências onde 

serão registradas, pelas partes, todas as ocorrências julgadas relevantes; 

L) Manter o Livro de Ocorrências que deverá conter termo de abertura 

assinados por ambas as partes e páginas numeradas, sendo que cada página deverá 

ser composta por 3 (três) vias de mesma numeração, sendo duas destacáveis e uma 

fixa; 

M) Responsabilizar-se em manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

jurídica relativas à regularidade fiscal exigidas no Artigo 29 da Lei nº 8.666/93, 

atualizada, apresentando seus comprovantes de regularidade sempre que exigidos 

pela CONTRATANTE; 

N) Responsabilizar-se por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, 

para representá-la na execução do contrato, sendo que a substituição somente será 

admitida em situações excepcionais por profissional de qualidade idêntica ou 

superior, com aprovação prévia do CONTRATANTE; 

O) A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre 

que solicitado pela CONTRATANTE; 

P) Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 

padronizado da CONTRATADA; 

Q) Será obrigatório a adoção de todas as medidas de segurança, em 

consonância com a Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e 

normas vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

R) A qualquer tempo, depois de ter notificado no Livro de Ocorrência do 

contrato, funcionários e/ou prepostos poderão ser afastados a critério da 

fiscalização, em período máximo de 48 horas, sob pena de paralização parcial ou 

total dos serviços; 

S) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) do contrato celebrado; 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE obriga-se á: 
 

       a) – A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
 B) – Fiscalizar e acompanhar os serviços. 

 
 C) – Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência com a prestação 
dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 



 

 

 

 

 

 

 
DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – A Contratada que ensejar o retardamento na execução dos 
serviços objeto deste contrato, não mantiverem a proposta, que tendo declarado 

previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a 
documentação comprobatória exigida no edital, comportarem-se de modo inidôneo, 

fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme 
o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:  
 

a - Advertência; 

b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; 

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 

parcial do contrato; 

d - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 

e - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 

8.666/93. 

 
DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O contrato originado poderá ser rescindido 

Administrativamente nas hipóteses previstas com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba à licitante contratada direito a 
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa (Parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93) ou 
quando ocorrer as seguintes motivos: 
 

 I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 
 II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato, desde que 
haja conveniência para a Administração; 

 
 III – Judicial, nos termos da Legislação 

 



 

 

 

 

 

 

DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
montante de ate 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em conformidade 

com o art. 65º, Parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando-
se o disposto no Parágrafo 2º e seguintes do referido artigo da Lei acima citada. 

 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O contrato poderá ser alterado pela 
CONTRATANTE de acordo com o que estabelece nos casos previsto do art. 65 nos 

incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A publicação resumida do instrumento de contrato 
ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que 

seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Constituirá encargo exclusivo da contratada o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização 
deste contrato e da execução de seu objeto, conforme art. 71 caput da Lei nº 8.666/93 

e alterações posteriores. 
 

DO FORO COMPETENTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O foro da cidade de Itapetim - PE é competente para 

dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais 
especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou 
estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 

lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas 
que a tudo assistiram. 

 

Brejinho - PE, _____ de _____ de ______. 
 

 
 

____________________________________________________ 

CONTRATANTE 
 



 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________ 

CONTRATADO 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
Nome:________________________________________ CPF: ___________________ 
 

 
 

Nome:_________________________________________ CPF: ___________________ 
 

 

 



          

ANEXO I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 

COMERCIAIS 

 

 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recebimento e 

destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classe II, gerados no 

município de Brejinho/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado. 

 
 
 
 
 
 

 
Brejinho-PE, 2022. 



          

 

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022  

 
 

TERMO DE 
REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contração de ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, 

PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, 

produzidos pelo Município de BREJINHO. 
 

1.2. A empresa deverá possuir a Licença de Operação (LO), expedida pela Agência Estadual de 
controle ambiental do Estado em que for sediada, no empreendimento instalado a uma distância 
por por rodovias de 60 km do centro urbano do município de Brejinho, conforme define o Plano 
estadual de resíduos sólidos – PERS (2012) sobre a distância máxima entre o Município e o 
Aterro de disposição final, habilitado para promover a disposição final em aterro sanitário de 
Resíduos Sólidos Urbanos Classe II, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.938 de 31 de agosto 
de 1981, alterada pela Lei n° 7.804 de 18 de julho de 1989. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal 12.305/10) preceitua em 

seu Art. 54 que “a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observando o 

disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de 

publicação desta Lei”. 

 
Considerando o PL 2289/2015, aprovado no Senado (PLS 425/2014), em tramitação na 

Câmara dos Deputados, propõe a alteração da redação dos Artigos 54 e 55, da Lei 12.305/2010, 
prorrogando, de forma escalonada, o prazo de eliminação dos lixões – Última movimentação, de 
21/11/2016: “o Projeto de Lei n. 2.289/2015 encontra-se pendente de apreciação pela 
Comissão Especial que deve ser constituída para a análise da proposição”. 

 
a) Capitais e municípios de região metropolitana - 31 de julho de 2018 (Municípios de 

fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base no Censo de 2010, 
terão um ano a mais); 

b) Cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes - 31 de julho de 2020; 
c) Municípios com menos de 50 mil habitantes - 31 de julho de 2021. 

 
O atual destino de resíduos sólidos do município ainda não está de acordo com as 

exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além da necessidade cada vez mais 
emergente de se abrir novas áreas para destinação, levando-se em conta a impossibilidade do 
município de construir e manter um aterro sanitário controlado, devido seu alto custo e a 
demanda de mão de obra especializada. 

 
O tratamento de resíduos sólidos trata-se de técnica de disposição de resíduos sólidos 

urbanos na forma de aterro sanitário, sem causar danos à saúde pública e à segurança, 
minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 
confinar os resíduos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, baseando- 
se em técnicas sanitárias de impermeabilização do solo, compactação e cobertura diária das 



          

células de lixo com terra, incluindo a coleta e tratamento de gases e chorume. 
 

Há também a necessidade da interrupção da deposição dos resíduos sólidos domiciliares 
no atual lixão município, conforme determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (LF 
12.305/2010). Portanto faz-se necessário a contratação dos serviços para tratamento e 
destinação final dos resíduos domiciliares, classe II, do município de Brejinho-PE. 

 
O Município de Brejinho, na busca efetiva de solução rápida e eficiente, decidiu efetivar a 

abertura do processo licitatório, com o objetivo de contratar empresa licenciada com capacidade 
para executar os serviços de tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos gerados 
pelos munícipes e comércio local. 

 
A empresa a ser contratada deve possuir área e licenciamento, com tratamento de 

chorume, operação e manutenção de aterro sanitário classe II, de modo a fornecer proteção ao 
meio ambiente, evitando a contaminação das águas subterrâneas pelo chorume, evitando o 
acúmulo do biogás resultante da decomposição anaeróbia do lixo no interior do aterro. O biogás 
pode sair do interior do aterro de forma descontrolada ou infiltrar pelo solo e atingir redes de 
esgotos, fossas e poços rasos podendo causar explosões. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
3.1. As especificações técnicas, abaixo definidas, deverão ser observadas a fim de preservar a 
qualidade e o bom andamento dos serviços. 
3.1.1. A execução dos serviços deverá obedecer ao conteúdo da planilha orçamentária constante 

deste Termo de Referência. 
 

3.2. Característica do Aterro Sanitário. 
 

3.2.1. A disposição final dos resíduos deverá ser a principal atividade desenvolvida pela 
CONTRATADA no Aterro Sanitário. A rigor é uma sequência de ações que começa pela 
definição de um local específico para descarrego denominado “Frente de Serviço”. Neste 
local os resíduos serão despejados de forma controlada, espalhados, compactado e 
cobertos. A frente de serviço ativa será o único lugar do aterro que poderá exibir lixo 
descoberto, porém, esta área nunca será superior a 2.000m². 

 
3.2.2. O procedimento a ser seguido é descrito na sequência: 

 
• A operação de aterramento dos resíduos deverá ser efetuada numa frente de serviço 

com 30 metros de largura e inclinação de 1:3. Junto à frente de serviço deverá ser 
preparada uma área para a descarga dos caminhões de coleta, que tenha espaço 
suficiente para a aproximação e manobra dos veículos. 

• Os resíduos deverão ser aterrados com a utilização de um trator de esteiras, que 
espalhará os resíduos sólidos na rampa e fará a compactação em camadas de, no 
máximo 0,20 m, passando de 4 a 5 vezes sobre o mesmo local. 

• A cobertura do lixo deverá ser diária e apenas no topo da camada do aterro. A 
espessura da cobertura diária será de 0,40 m, com forte compactação visando dar 
suporte para o tráfego de veículo no topo da camada. 

• O controle da densidade de compactação no aterro será efetuado relacionando o peso 
dos resíduos aterrados no período (dados da balança) com o volume ocupado no aterro 
no mesmo período (dados de cubação levantados topograficamente). A relação entre o 
peso e o volume, ou peso específico aparente, deverá ser como mínimo de 0,8 ton/m3. 

• As demarcações da frente de serviço poderão ocorrer em períodos mensais, de modo a 
se obter uma medição mais precisa e consequentemente um menor erro na avaliação 
do nível de compactação. 



          

• A futura CONTRATADA deverá garantir o acesso à frente de serviço em qualquer época 
do ano e em qualquer condição climatológica. 

 
3.2.3. Da Vida Útil do Equipamento 

 
3.2.3.1. A CONTRATADA, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, deverá 

comprovar através de uma memória de cálculo que o Aterro Sanitário proposto possuir 
capacidade volumétrica do aterro suficiente para atender, durante o período do 
contrato, as demandas do município de Brejinho, estimado em quantitativo de 
2.222,50 m3./ano. 

3.2.3.2. No momento da assinatura do contrato a célula existente deverá ter uma capacidade 
volumétrica maior que 2.222,50 m³ para atender as demandas do município de 
Brejinho durante o primeiro ano de contrato. 

 
3.2.4. Do Acesso dos Veículos 

 
3.2.4.1. A CONTRATADA deverá garantir um acesso de excelente trafegabilidade para os veículos 

da Prefeitura Municipal de Brejinho até a frente de descarrego, que deverá permitir a 
circulação em qualquer época do ano, sem expor estes a riscos ou a desgaste mecânico 
desnecessário. 

 
3.2.4.2. A Prefeitura Municipal de Brejinho poderá exigir da CONTRATADA o melhoramento dos 

acessos ou da sinalização, se considerado que estes fatores estão afetando ou colocando 
em risco os veículos utilizados. 

 
3.2.5. Da Pesagem dos Resíduos Sólidos 

 
3.2.5.1. Todos os veículos que adentrem ao aterro sanitário contendo resíduos sólidos deverão 

ser pesados na entrada com carga cheia e pesados na saída depois do descarrego. A tara 
do veículo poderá estar cadastrada no sistema informatizado, objetivando ser utilizada 
pela CONTRATANTE para conferência da calibração da balança; 

 
3.2.5.2. A CONTRATADA deverá possuir sistema informatizado implantado na balança 

rodoviária do aterro sanitário, orientando aos usuários na operação deste sistema; 
 

3.2.5.3. A CONTRATADA deverá comprovar que possui um sistema de pesagem compatível com 
a tipologia dos veículos utilizados atualmente pelo Município de Brejinho, ou que 
porventura venha a utilizar no futuro. Nesse sentido deverá dispor no mínimo de uma 
balança com capacidade de carga superior a 50 toneladas. 

 
3.2.5.4. A CONTRATADA deverá manter procedimentos de contingência para os casos de pane no 

sistema da balança, a exemplo do ticket manual, e redundância no arquivamento dos 



          

dados de pesagem, frisando-se que qualquer ônus ocasionado pela 
perda de informações de pesagem será absorvido integralmente pela 
CONTRATADA; 

 
3.2.5.5. A CONTRATADA será responsável durante o período do contrato pela 

manutenção da balança e calibração permanente dela, através de empresa 
aprovada pelo INMETRO; 

 
3.2.5.6 A CONTRATADA deverá entregar os relatórios da balança na frequência 

mensal, ou na frequência estipulada pela CONTRATANTE. 
 

3.2.5.7. O controle de pesagem deverá ser eletrônico e antifraude, devendo este 
sistema ser apresentado pela CONTRATADA quando solicitado pelo 
Município de Brejinho; 

 
3.2.5.8. A CONTRATADA deverá cadastrar no seu sistema de pesagem todos os 

veículos autorizados pela Prefeitura Municipal de Brejinho, sendo que não 
será reconhecido nenhum pagamento para veículos não constantes em dito 
cadastro. 

 
3.2.5.9. Na emissão do ticket de pesagem deverá constar a placa do veículo, o peso da 

entrada, o peso de saída, o peso líquido, além de data e hora como dados 
mínimos. 

 
3.2.6. Do Descarrego de Resíduos Sólidos 

 
3.2.6.1. A CONTRATADA deverá garantir agilidade no processo de descarrego de 

resíduos para não prejudicar o sistema de coleta domiciliar do município, 
sendo que o tempo máximo transcorrido entre a chegada do veículo ao 
ponto de pesagem e a saída do mesmo do local, não poderá ser superior a 
30 minutos. 

3.2.6.2. O aterro sanitário deverá estar perfeitamente sinalizado com placas de 
orientação e auxiliares ordenadores de tráfego para facilitar o processo de 
circulação do veículo dentro do aterro sanitário. 

3.2.6.3. A CONTRATADA será responsável pelos danos ou acidentes dos veículos da 
Prefeitura Municipal de Brejinho, ocorridos por deficiente sinalização ou 
por mau estado das pistas de circulação. 

3.2.6.4. A CONTRATADA deverá possuir capacidade para receber os resíduos 
coletados pelos serviços de limpeza urbana do município de Brejinho todos 
os dias do ano e em qualquer situação climatológica, ou seja, de 
domingo a domingo, 24 horas por dia. 

3.2.6.5. A empresa CONTRATADA deverá comprometer-se durante todo o contrato a 
adequar a frente de serviço ao tipo de veículo utilizado pela Prefeitura 
Municipal de Brejinho. 

 
4. DOS PRAZOS 

 
4.1. O prazo total para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados da 

emissão da Ordem de Serviço/Contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

 

4.2. Antes de expedida a Ordem de Serviço (O.S.) a contratada deverá: 
a) Entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme determina 

o art. 3° da Resolução n° 425/98 do CONFEA: “Nenhuma obra/serviço poderá 
ter início sem a competente Anotação de Responsabilidade Técnica; 



          

b) Realizar a abertura do Livro de Ocorrências do contrato de prestação de 
serviços para tratamento e disposição Final dos resíduos sólidos urbanos 
gerados pelo município de Brejinho. 

4.3. Após expedida a Ordem de Serviço (O.S.) a contratada terá até 5 (cinco) dias 
úteis para iniciar os serviços, prazo este que caso não seja cumprido implicará 
a CONTRATADA as sanções previstas no item referente às multas aplicáveis. 

 
 

5. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 
 

5.1. O serviço será medido de acordo com a quantidade de toneladas de resíduos 
sólidos recebidas pelos veículos da Prefeitura Municipal de Brejinho e 
aferidas na balança rodoviária existente no aterro sanitário da 
CONTRATADA. 

 
5.2. A medição será efetuada a cada 30 (trinta) dias, período em que também serão 

emitidos os Boletins de Medição, pela fiscalização do Município de Brejinho; 

5.2.1. O boletim de medição e sua respectiva memória de cálculo deverão ser 
elaboradas pela CONTRATADA e apresentados a CONTRATANTE para 
confirmação e assinatura; 

5.2.2. Após o atesto dos Boletins pela Fiscalização da contratante, a Contratada 
deverá emitir a respectiva Nota Fiscal de Serviços, constando, rigorosamente, 
na sequência abaixo, as informações: 

a) Número do Contrato; 

b) Objeto do Contrato; 

c) N° da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

d) N° do boletim de medição; 

e) Período da medição. 
 

5.3.  O valor a ser pago será obtido pela multiplicação da quantidade de resíduos 
sólidos enviados para o aterro sanitário da CONTRATADA, medida na balança 
em toneladas, pelo preço unitário correspondente. 

 
5.3.1. Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos da 

CONTRATADA, tais como: mão de obra, materiais despesas de execução, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros e quaisquer 
outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem 
executados. 

 

5.4. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo 
adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, e sempre em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

 

5.5.  Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem 
que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

 

5.6. Nos Casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento e 
desde que o Contatado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, 
será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os 
encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados 



          

com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; I = índice de compensação 
financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 
IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. 

 
6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
A empresa a ser contratada deverá possuir a seguinte qualificação Técnica: 

a) Inscrição Regular junto ao CREA, tanto da empresa quanto dos seus responsáveis 
técnicos; 

b) Licença de Operação (LO), expedida pela Agência Estadual de Controle 
Ambiental do Estado em que for sediado o empreendimento instalado num raio 
de até 80 Km do centro urbano do município de Brejinho, habilitado para 
promover a disposição final em aterro sanitário de resíduos sólidos urbano 
Classe II, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, 
alterada pela Lei n° 7.804 de 18 de julho de 1989, bem como os custos para o 
transporte; 

c) Certificado de Regularidade expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, nos termos do Art. 17, inciso II, da 
Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei n° 7.804 de 18 de julho de 
1989, e Instrução Normativa IBAMA nº. 97, de 05 de abril de 2006, a fim de 
comprovar que a licitante se encontra devidamente registrada e regular no 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

 
7. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
7.1.  O valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mediante 

acordo, tomando-se por base o mês de assinatura do respectivo contrato, na 
mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado ou, na sua 
falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 

 
7.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 

restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 
65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e 
requerimento expresso do Contratado. 

 
8. DA REVISÃO CONTRATUAL 

 
8.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA 

com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 
forma do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/93, e observados o 
interregno mínimo de 12 meses, da contratação; 

8.1.1. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão 
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 
previsível, porém de consequências incalculáveis bem como de demonstração 
analítica de seu impacto, nos custos do Contrato. 

 
9. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
9.1. Os serviços serão realizados sob regime de empreitada por preço unitário. 

 
10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 



          

 
As despesas decorrentes para a execução dos serviços da presente licitação correrá à 
conta de recursos do orçamento próprio, Natureza da Despesa: 02.06 SECRETARIA DE 

OBRAS E URBANISMO -  15 452 0006 2056 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA 
LIMPEZA PÚBLICA – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica 
 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no 
contrato, e na Legislação pertinente, as seguintes: 

a) Manter regular, durante todo o período do contrato, a Licença de Operação (LO) 
expedida pela Agência Ambiental do Estado em que for sediada; 

b) Cumprir fielmente o estabelecido neste Termo de Referência e no Contrato, na 
forma e no prazo ajustado, fornecendo equipamentos, instalações, ferramentas, e 
materiais e mão de obra necessários; 

c) Observar, na execução dos serviços, os regulamentos, as leis, inclusive de 
Segurança e Medicina do Trabalho e de Segurança Pública, bem como as Normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT; 

d) Acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, a suas expensas, as multas que 
lhe sejam impostas pelas autoridades; 

e) Cumprir integralmente as especificações constantes neste Termo de Referência, 
que passa a integrar o instrumento de contrato independentemente de 
transcrição; 

f) Responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como salários dos 
profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, assumindo que a sua 
inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

g) Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas no 
Termo de Referência, no Contrato, nos seus anexos e em eventuais aditivos, 
assumindo os compromissos pelos resultados programados em consonância com 
os custos estimados, respeitando as normas legais que regulam a sua atuação; 

h) Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, 
dentro da área e dos locais onde serão executados os serviços; 

i) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive 
quanto a rede de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e ainda, por fatos 
de que resultem as destruições ou danos aos bens públicos, inclusive aqueles que, 
na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, 
estendendo-se esta responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo e a integral liquidação de indenização devida a terceiros; 

j) Responsabilizar-se por refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso 
não atendam as especificações definidas pela Associação Brasileiras de Normas 
Técnicas – ABNT; 

k) Responsabilizar-se em providenciar e manter o Livro de Ocorrências onde serão 
registradas, pelas partes, todas as ocorrências julgadas relevantes; 

l) Manter o Livro de Ocorrências que deverá conter termo de abertura assinados 
por ambas as partes e páginas numeradas, sendo que cada página deverá ser 
composta por 3 (três) vias de mesma numeração, sendo duas destacáveis e uma 



          

fixa; 

m) Responsabilizar-se em manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
jurídica relativas à regularidade fiscal exigidas no Artigo 29 da Lei nº 8.666/93, 
atualizada, apresentando seus comprovantes de regularidade sempre que 
exigidos pela CONTRATANTE; 

n) Responsabilizar-se por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para 
representá-la na execução do contrato, sendo que a substituição somente será 
admitida em situações excepcionais por profissional de qualidade idêntica ou 
superior, com aprovação prévia do CONTRATANTE; 

o) A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE; 

p) Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 
padronizado da CONTRATADA; 

q) Será obrigatório a adoção de todas as medidas de segurança, em consonância com 
a Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normas vigentes 
sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

r) A qualquer tempo, depois de ter notificado no Livro de Ocorrência do contrato, 
funcionários e/ou prepostos poderão ser afastados a critério da fiscalização, em 
período máximo de 48 horas, sob pena de paralização parcial ou total dos 
serviços; 

s) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do contrato celebrado; 

 
11.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas no 

contrato, e na Legislação pertinente, a seguinte: 

 
a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

  b)– Fiscalizar e acompanhar os serviços. 

 

c)– Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência com a entrega, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 
12. DO VALOR ESTIMADO 

 

12.1. De acordo com a   planilha   de   custo,   estima-se o   valor máximo de   R$ 
112.860,00 (Cento e doze mil e oitocentos e sessenta reais), conforme planilha a 
seguir: 

 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTD P.UNIT P.TOTAL 

 

 
1 

Contração de ATERRO SANITÁRIO 
LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, 
produzidos pelo Município de  Brejinho. 

Ton/Ano 1.140 R$ 99,00 R$ 112.860,00 

 



          

12.1.1. Quantidade conforme levantamento realizado pelo Secretaria de Obras e 
Urbanismo do Município para 12 mesese. 

12.1.2. O valor unitário da tonelada dos resíduos sólidos urbanos classe II, foi 
baseada no levantamento de preços realizado pelo Município junto aos contratos 
celebrados por outros municípios e disponibilizados no Sistema Tome Conta do TCE-
PE e também através de pesquisas de preços junto aos Aterros Sanitários existentes 
na região, sendo adotado a média dos valores encontrados. 

 
13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 
13.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo fiscal devidamente 
nomeado pelo Município quando da assinatura do contrato. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: 

 
14.1. CABE AO FISCAL DO CONTRATO: 

 

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos 
serviços; 

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, 
principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do 
edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da 
administração contratante quanto da contratada. 

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir 
e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do contrato. 

d) Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e 
dentro dos prazos estabelecidos. 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 
assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e 
seus anexos, planilhas, cronogramas etc. 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do 
objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência 
contratual e seu efetivo resultado; 

g) Recusar serviço irregular, não aceitando material diverso daquele que se 
encontra especificado no edital da licitação ou respectivo contrato ou ordem de 
serviços/fornecimento, assim como observar, para o correto recebimento, a 
hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 
especificado e aceito pela Administração; 

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

i) Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de 
trabalho detalhado; 

j) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

 
14.2. CABE AO GESTOR DO CONTRATO: 

 

a) Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da 
autoridade competente; 

b) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de 
penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada; 



          

c) Emitir avaliação da qualidade do serviço; 

d) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 

f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento 
das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais; 

g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a 
observância das exigências contratuais e legais; 

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor 
do contrato não seja ultrapassado; 

i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 
15. DAS PENALIDADES 

 
15.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades 
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

a - Advertência; 

b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; 

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; 

d - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 

e - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 

 

15.1. O retardamento da execução, estará configurado quando a CONTRATADA: 

 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução 
do contrato, após 30 (trinta) dias, contados da data constante na ordem de 
serviço ou fornecimento; 

b) Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços 
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias 
intercalados dentro do prazo de execução do contrato e quando verificado 
prejuízo para a Administração. 

c) Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
contrato, o valor relativo às multas aplicadas. 

d) A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 desta cláusula, 
respeitada a graduação de 

infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) 

pontos, cumulativamente. 

Tabela1 



          

 

GRAU DA 
INFRAÇÃO 

PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 
e) O comportamento inidôneo estará configurado quando a CONTRATADA 

executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

f) Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará 
multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se 
o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
Tabela 2 

 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 
 

Tabela 3 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratados. 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 
do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 



          

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e 
prazos estipulados. 

1 Por dia 

 

g) A multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente com sanções, sem prejuízo e perda e danos cabíveis. 

h) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de 
Aplicação de Penalidade - PAAP; 

i) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

j) A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do 
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia 
contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de 

caução em dinheiro; 

k) Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

l) Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em 

parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo 
contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da 
contratante; 

15.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias 
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da 
primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado judicialmente. 

 
15.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas 
as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no 
cadastro correspondente. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Egito, Estado de Pernambuco, 

para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure; 

 
Brejinho/PE, 24 de outubro de 2022 

 
 

 

 

MANOEL PEDRO NUNES DE OLIVEIRA 
              Secretário de Obras e Urbanismo 

  



          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA 
TONELADA DE RESÍDUOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO 

CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PARA 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE CLASSE II A. 

        

CUSTOS COM MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QUANT.  
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
CUSTO TOTAL 

AJUDANTE DE CAMPO 6 R$ 3.695,00 R$ 22.170,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 3.239,42 R$ 3.239,42 

AUXILIAR DE SERV. GERAIS 2 R$ 3.363,59 R$ 6.727,18 

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1 R$ 4.064,99 R$ 4.064,99 

ENCARREGADO DE CAMPO 2 R$ 6.968,95 R$ 13.937,90 

ENGENHEIRO COORDENADOR 1 R$ 39.499,95 R$ 39.499,95 

FISCAL DE BALANÇA (SUPERVISOR) 2 R$ 4.605,84 R$ 9.211,68 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 2 R$ 5.405,40 R$ 10.810,80 

OPERADOR DE ACESSO (PORTARIA) 2 R$ 3.389,24 R$ 6.778,48 

OPERADOR DE BALANÇA 2 R$ 3.496,55 R$ 6.993,10 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 4 R$ 7.082,82 R$ 28.331,28 

TOPÓGRAFO 1 R$ 5.913,21 R$ 5.913,21 

VIGIA 2 R$ 4.350,37 R$ 8.700,74 

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA R$ 166.378,73 

  

CUSTOS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO QUANT.  
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
CUSTO TOTAL 

RETROESCAVADEIRA 1 R$ 18.670,94 R$ 18.670,94 

TRATOR DE ESTEIRAS 2 R$ 22.633,64 R$ 45.267,28 

CUSTOS COM BALANÇA RODOVIÁRIA 1 R$ 1.346,09 R$ 1.346,09 

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA R$ 65.284,31 

  

VALOR TOTAL MENSAL R$ 231.663,04 

  

ESTIMATIVA MÉDIA DE 
CAPACIDADE DO ATERRO 

TONELADAS/DIA 78 

TONELADAS/MÊS 2340 

        

CUSTO MÉDIO POR TONELADA R$ 99,00 
 


