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             Local:____________, _________ de ____________ de 2021. 
 
 
  
                                      ________________________ 
                                                     Assinatura  

 

 
Senhor Licitante,  
 
   Visando a comunicação futura entre esta municipalidade e a sua 
empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e 
remeta ao departamento de licitações o recibo digitalizado para o e-mail: 
licitacao@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br 
 
  A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório 
bem como de quaisquer informações adicionais. 
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Contratação  de empresa especializada para 

prestar serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos 

serviços de varrição das vias públicas , de modo a 

atender às necessidades deste Município de 

Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021 

 

 
 

1. PREÂMBULO: 

1.1. MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, por 

intermédio da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho através da CPL - Comissão 

Permanente de Licitação, designado pelo Portaria n˚ 020 de 05 de janeiro de 2021, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade 

“TOMADA DE PREÇO”, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 23/03/2021, às 09h:00min, 

conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais Nº 8.666/1993 

e legislação vigente; 

1.2. Esta licitação tem fundamentos legais na Lei n· 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subsequentes; 

1.3. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo o Prefeito Municipal, após exame e 

aprovação pela Assessoria Jurídica da PREFEITURA, conforme artigo 38 § único da Lei nº 

8.666/93. 

 

2. DATAS, HORÁRIOS E ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:  
 

a) Data para retirada do edital: até 19/03/2021; 
 

b) Data e hora para entrega dos invólucros: até às 09h30m do dia 23/03/2021; 
 

c) Data e hora para abertura da sessão presencial: dia 23/03/2021 às 09h30m; 
 

d) Endereço: Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia; 
 

e) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer falta superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 

3. DO OBJETO: 
 

3.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos serviços de 

varrição das vias públicas; sabendo-se que os serviços de varrição das via, Lei Complementar 

123/2006 e demais legislações pertinentes e pelas cláusulas deste Edital e em seus anexos.s 

públicas, será executado por garis concursados, existentes no quadro efetivo do Município, 

conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital; 

 

4. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

4.1. RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

1. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que 

lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 

2. Não poderá participar empresa em processo de falência ou concordata; 
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3. Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de 

empresas; 
 

4. Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar de 

mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá 

participar do certame licitatório; 
 

5. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a 

ela necessária, servidor ou ocupante de cargo público da Prefeitura Municipal de Tabocas do 

Brejo Velho – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da Lei 8.666/93. 
 

4.2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

1. Poderá participar do Certame Licitatório modalidade Tomada de Preço, qualquer pessoa 

jurídica localizada em qualquer Unidade da Federação, desde que atenda a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias a 

seguir: 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.05.000 Fonte SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2026 0100 Desenv. de Ações de Servs. Gerais, Conservação e Man. do Part. Público 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2028 0100 Desenv. de Ações de Limpeza Pública 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

 

6. DOS ENVELOPES: 
 

6.1. A documentação necessária à Proposta de Preços, bem como à Habilitação, deverá ser 

apresentada ao Presidente e Membros da CPL em envelopes distintos e fechados, no dia, hora e 

local indicados no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO – BAHIA 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO – BAHIA 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 
 

6.2. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 

PREÇOS; 
 

6.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 

preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública, ou 

particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o 

representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada 

por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de 

identidade; 
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6.4. Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços 

de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes 

representadas. 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO: 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Presidente e 

Membros da CPL, a ser realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo com a legislação 

mencionada no preâmbulo e o conteúdo deste Edital; 
 

7.2. Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame 

deverão se apresentar para credenciamento junto à CPL, devidamente munidos de documentos que 

os credenciem a participar desta licitação; 
 

7.3. No dia e local designado neste Edital, na presença dos representantes dos licitantes, 

devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Presidente da Comissão 

de Licitação receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as 

propostas de preço e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando em ata a 

presença dos participantes; 
 

7.4. Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento 

será aceito pelo Presidente da CPL; 
 

7.5. Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua 

representada; 
 

7.6. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.6.1., que comprove os 

poderes do mandante para a outorga; 

3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto; 

4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 

cada um deles poderá representar uma credenciada; 

5. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente; 

6. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de gozo 

dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverá ser apresentada a Certidão da 

Junta Comercial, no caso de empresa ali registrada (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 

8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 
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22/05/2007), e para os demais casos Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas 

competente; 

7. Declaração, conforme modelo nº 02 constante do Anexo III deste Edital. 

7.7. Os documentos acima (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues 

fora dos envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos 

envelopes “Propostas de Preços”; 

7.8. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento do preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances 

verbais pelo licitante durante a sessão; 

7.9. A visita técnica deverá ser realizada por servidor responsável da Secretaria Municipal de 

Transporte Obras Serviços Públicos, que no mesmo dia após a conclusão e no horário de 

expediente emitirá um Atestado de Visita Técnica confirmando que a licitante apresentou os 

veículos, onde constará o nome e dados da empresa licitante e de seu respectivo responsável 

técnico ou representante da empresa que participará da licitação. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02: 

8.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

1. Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 

autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório 

deverá ser exibido exclusivamente em original; 

2. Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do 

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 

ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da data de sua emissão. 

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I. Cédula de identidade; 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

III. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

IV. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

V. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 

VI. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

VII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa da Justiça do Trabalho, vigente na data de abertura do 

certame; 

9.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente certame, deverão 

apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 

que essa apresente alguma restrição; 

9.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 

05 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 

municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

9.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.1. Prova de registro e regularidade da empresa e de seu(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho 

Regional de Engenharia – CREA.  

9.3.2. Prova de registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional de 

Administração– CRA; 

9.3.3. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior, Engenheiro Civil e também um Engenheiro de segurança do 

trabalho ou mesmo profissional com ambas as atribuições de atividades, detentor de atestados de 

Capacidade Técnica por execução de serviço compatível em características e quantidade, com o objeto 

da licitação. A comprovação deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), em nome dos profissionais Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 

da Lei 8.666/93; 

9.3.4. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de profissionais no mínimo 01 (um) 

Engenheiro Ambiental e Urbanista detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, a comprovação 

deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

privado, em nome dos profissionais Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei 

8.666/93; 

9.3.5. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de profissionais no mínimo 01 (um) 

URBANISTA, devidamente registrado no conselho competente, (CAU - Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo), ou CREA, se tratando de documentos emitidos e registrados até 15 de 

novembro de 2011, (quando a atribuição de urbanista ainda era competência do CREA.) a comprovação 

deverá ser através da apresentação de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome dos profissionais Responsável Técnico da Empresa, conforme Art. 30 da Lei 

8.666/93; 

9.3.6. A comprovação de que os Profissionais detentores dos atestados de Responsabilidade Técnica 

integra o quadro funcional da licitante deverá ser feita através dos seguintes documentos: 

a) Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S); 

b) Ato Constitutivo no caso de sócios da empresa; 

c) Contrato de prestação de serviços, com reconhecimento de firma das assinaturas; 

d) Declaração através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelo o serviço 

licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto 

contratual vir a ser adjudicado a seu favor; 

e) Deverá constar na certidão de registro e quitação do conselho responsável (CND) o nome do 

Responsável Técnico, sob pena de desclassificação do certame; 

f) No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório o reconhecimento de firma das 

assinaturas (contratante e contratado) e ainda constar na certidão de registro e quitação do CREA 

que o determinado profissional é reconhecido pelo conselho como Responsável Técnico da 

empresa licitante. 

9.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: 

9.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da empresa 

licitante devidamente registrado no CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que 

demostre que a licitante executou serviços relacionados. 

9.4.2. Nos atestados apresentados (tanto em nome da empresa e em nome dos responsáveis 

técnicos) deverá obrigatoriamente constar as seguintes especificações, a fim de comprovar 

qualificação técnica de serviços relacionados aos itens presentes na planilha orçamentária desta 

licitação. Deverá constar:  

SERVIÇOS 

 Coleta e transporte com caminhão compactador de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 

 Coleta e transporte de resíduos sólidos classificados como entulho. 

 Coleta e transporte de resíduos sólidos de estabelecimentos serviços de saúde. 

 Execução de serviços congêneres ou correlatos de conservação em área publica; 

 Varrição manual de vias públicas pavimentadas, não pavimentadas e de logradouros públicos e 

coleta dos resíduos. 

 Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, sarjetas vias e logradouros 

públicos. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

 Pintura de Meio Fio, limpeza e fornecimento do material. 

 Monitoramento conservação em aterros sanitários. 

 Limpeza de feiras livres. 

 Limpeza manual de sarjetas e bocas de lobo. 
 

9.4.3. Relação da Equipe Técnica especializada da empresa, essencial à realização ou apoio dos 

serviços e declaração de cada profissional autorizando à inclusão do seu nome na equipe técnica 

com declaração devidamente assinada, constando na CND do Conselho que regula a atividade de 

cada profissional que responderá tecnicamente pela empresa. São os seguintes os profissionais 

necessários á realização dos serviços: 

1) 01 (um) Engenheiro Ambiental; 

2) 01 (um) Engenheiro Civil; 

3) 01 (um) Engenheiro Segurança do Trabalho; 

4) 01 (um) Administrador e/ou Tecnólogo com registro no CRA; 

5) 01 (um) Urbanista; 

9.4.4. Termo de Compromisso pela licitante, no qual fique claramente evidenciada a obrigação de 

possuir instalações no Município, até a data do início dos serviços e durante toda a execução do 

contrato, para cumprimento do objeto da licitação, caso venha sagrar-se vencedora de licitação. 

9.4.5. Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnicos adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

A. Documentos Complementares: 

a) Certidão negativa perante o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 

c) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme 

modelo anexo a este Edital; 

d) Alvará de Funcionamento da empresa emitido pelo Município ao qual seja o território 

sede da empresa licitante (vigente); 

e) Declaração de Trabalho Forçado e Degradante conforme disposto nos incisos III e IV do art. 1º 

e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 

f) Certificado ou Registro da Empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais CTF/APP (IBAMA) e também o Cadastro 

Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais, (CEAPD) 

emitido pelo INEMA; 

g) Certidão Negativa de Débitos do INEMA; 

h) Certidão Negativa de Débitos Ambientais da licitante; 

i) Alvará em vigência da VIGILÂNCIA SANITÁRIA relativo à sede da licitante; 
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j) PPRA- programa de prevenção de riscos ambientais, assinado por um profissional de segurança 

do trabalho; 

k) Programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO, devidamente assinado por um 

médico trabalhista; 

l) LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho; 

m) PEA – Plano de Emergência Ambiental. 

 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.5.1. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade e registrado no órgão competente, podendo ser substituído por Balanços 

eletrônicos com autenticação via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

registrado na Junta comercial do Estado, com assinaturas eletrônicas do Contador e 

Representante Legal; 

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias 

anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo 

de validade; 

Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- Publicados em Diário Oficial; ou, 

- Publicados em jornal de grande circulação; ou 

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

2)  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente, ou, 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

3) Sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

4) Em qualquer situação o balanço patrimonial da licitante deverá obrigatoriamente 

constar as ‘NOTAS EXPLICATIVAS’, sendo essa parte integrante do mesmo, 

devidamente registrada na Junta Comercial do estado da sede da empresa licitante. 
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5) A boa situação financeira do licitante será aferida pela observância, dos índices 

apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento 

próprio, devidamente assinado por contabilista habilitado; 

6) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maiores 

que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG 

= 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG 

= 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG 

= 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

7) Comprovação de Patrimônio Líquido, no mínimo igual a 10% (dez por cento), do valor 

estimado da contratação, relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

admitida a atualização até aquela data através de índices oficiais, nos casos desta apresentar 

resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer dos seguintes índices contábeis: Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculado na forma do subitem 

6). 

8) A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial Estadual ou 

outro órgão equivalente ou Balanço Patrimonial do último exercício. 

9) Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a 

locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de documentação 

relativa à qualificação econômico- financeira, de que trata o art. 31 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO: 

10.1. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope 

nº 01 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação 

posterior; 

10.2. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

habilitado, sendo-lhe, passando para a fase seguinte, a abertura do envelope nº 02 (Proposta de 

Preço), pelo Presidente da CPL, caso não haja intenção de interposição de recurso; 

10.3. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados 

vencedores serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os remanescentes 

permanecerão em poder do Presidente, devidamente lacrados, durante 30 (trinta) dias correntes à 

disposição dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

 

11. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02: 
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11.1. As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da licitante, preenchidas em um 

via datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

11.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 

11.2.1. A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 

11.2.2. Assinatura do Representante Legal; 

11.2.3. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da apresentação das mesmas; 

11.2.4. Todas as especificações dos Serviços, no mínimo as exigidas no Anexo I deste 

Edital; 

11.2.5. Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 

de explicitar em sua proposta; 

11.2.6. O valor global deverá ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional, com 

duas casas decimais e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores propostos, 

prevalecerão os descritos por extenso. 

 

12. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

12.1. O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas 

etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do Menor Preço 

Global. 

12.1.1. A etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação 

compreenderão a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos 

de Habilitação” do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 

exigências constantes do presente edital, bem como a declaração do licitante considerado 

vencedor do certame e a adjudicação, sendo esta última feita caso não ocorra interposição de 

recurso. 

12.2. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela CPL; 

12.3. Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e habilitação, será 

lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as 

observações e impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento da licitação, devendo ser assinada pelo Presidente e Membros da CPL e por todos os 

representantes presentes dos licitantes; 

12.4. A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada pela Administração por 

qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica, 

fonográfica ou de outra espécie. O Presidente comunicará aos licitantes qual o meio de gravação 

estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser utilizados para comprovação de atos e 

fatos nele contidos, sendo que será arquivada por um período de 60 (sessenta) dias após a data da 

reunião; 

12.5. O Município de Tabocas do Brejo Velho se reservará ao direito de efetuar diligências 

visando confirmar as informações apresentadas pelo licitante sobre as características dos serviços 

ofertados. Caso sejam encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação 
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impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Se inexequíveis, este fato implicará 

na desclassificação da proposta da licitante. 

 

13. DOS RECURSOS: 

13.1. Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 

poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata 

da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos; 

13.1.1. O recurso contra decisão do Presidente não terá efeito suspensivo; 

13.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Certame, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da 

licitação pelo Presidente ao licitante vencedor; 

13.1.3. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, 

facultado ao Presidente o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 

13.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no Setor de Licitações e Contratos; 

13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante declarado 

vencedor do certame, determinando a contratação da adjudicatária; 

13.5. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

14. DA CONTRATAÇÃO: 

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 

específico, celebrado entre o Município, representado pelo Prefeito Municipal e o licitante 

vencedor, que observará os termos da Lei 8.666/93, deste Edital e demais normas pertinentes, cuja 

minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica do Município; 

14.2. O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, 

para celebrar o contrato, nos moldes da minuta de contrato constante do Anexo V deste Edital. Em 

caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto no item 18.7 deste instrumento 

convocatório; 

14.3. (Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 

à Autoridade Competente convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 

final das propostas), para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação; 

14.4. Incumbirá à Administração providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do contrato 

na imprensa oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotará com relação 

aos possíveis termos aditivos; 
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14.5. O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação; 

14.6. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no Art. 65 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

15. DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

15.1. O contrato terá um prazo de vigência a partir de sua assinatura pelo um período de 12 

(doze) meses, sendo até xx de xxxxxxxx de 20xx, podendo ser prorrogado nos casos e formas 

previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

16.1. A contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

16.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

16.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

16.4. Providenciar os pagamentos acordados à contratada no prazo de até 10 (dez) dias após a 

emissão do boletim de medição mensal pela Contratada e atestada pela Secretaria de Obras deste 

Município e/ou Secretaria de Administração, e a apresentação das faturas. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

17.1. Executar o objeto do contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no 

Edital Tomada de Preço nº 001/2021, neste contrato e na proposta vencedora do certame; 

17.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações; 

17.3. Refazer todos e quaisquer serviços que for considerado inadequado com as especificações 

do objeto; 

17.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

17.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

contratante; 

17.6. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 

contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 

Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma 

vez que a inadimplência da contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere ao 

Município; 

17.7. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
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17.8. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente. 

 

18. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

18.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do contrato, conforme o disposto no § 1º, Art. 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

18.2. Qualquer alteração contratual só poderá ser realizada por meio de termo aditivo. 

 

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

19.1. A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da Administração. 

19.2. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido; 

19.3. A rescisão contratual de que trata o inciso I do Art. 78 acarreta as consequências previstas 

no Art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

20.1. A fatura relativa aos serviços prestados e/ou produtos devidamente entregues, deverá ser 

apresentada à Prefeitura Municipal, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços; 

20.2. Caso a fatura seja devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal, o pagamento será 

efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da 

respectiva aprovação desta. 

 

21. DAS PENALIDADES: 

21.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no termo de 

contrato e das demais cominações legais; 

21.2. A contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 

parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas garantidas a prévia defesa: 

I. Advertência, sanção de que trata o inciso I do Art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser 

aplicada nos seguintes casos: 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

II. Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 

Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante): 

a) De 1% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestação dos 

serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor 

b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 

dobro na reincidência; 

c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer serviço 

rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) 

dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Tabocas do Brejo Velho, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

21.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III 

do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item; 

21.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso 

de inexistência ou insuficiência de crédito da contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 

execução fiscal, com os encargos correspondentes; 

21.5. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 18.2 supra, poderão ser aplicadas às 

empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 

a) Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, 

em virtude de atos ilícitos praticados; 

c) Sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 

21.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
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21.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o contrato dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à 

multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida; 

21.8. As sanções previstas no item 18.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de 

não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com 

este Edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto dia útil 

que anteceder a data fixada para a abertura do (s) invólucro (s) de Habilitação, conforme previsto 

no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93; 

22.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do (s) invólucro (s) de habilitação e 

venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso; 

22.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

22.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

22.5. As normas que disciplinam este Certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem 

comprometimento da segurança da contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo 

Presidente durante a sessão; 

22.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta 

durante a realização da sessão pública deste Certame; 

22.7. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 

contratação; 

22.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital; 

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início de contagem e 

inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário; 

22.10. A Autoridade Competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do Art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direito à indenização; 

22.11. Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas; 
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22.12. Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 

contendo a documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido; 

22.13. Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o 

disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço já mencionado neste Edital, até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para a 

realização da Tomada de Preço, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado 

o prazo de consulta. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (77) 3657-2160; 

22.14. As impugnações referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionados no item 10 

deste Edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos à Autoridade Competente, por intermédio 

do Presidente, e protocolizados exclusivamente no endereço mencionado no preâmbulo deste 

Edital; 

22.15. O local da sessão poderá sofrer alterações, em função, principalmente da necessidade e 

conveniência de melhor acomodação, sobretudo, dos participantes, que serão tempestivamente 

comunicados; 

22.16. Os interessados, ao participarem deste Certame, expressam, automaticamente, sua total 

concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformações suas ou 

de seus representantes; 

22.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos termos da 

legislação pertinente; 

22.18. Fica permitida a sublocação de veículos ou máquinas para execução do objeto. Contudo, 

nos casos em que isso ocorrer, a licitante CONTRATADA deverá apresentar termo de contrato, 

comprovando a real e total disponibilidade de cada veículo para o pronto atendimento do objeto 

licitado. 

 

23. DO FORO 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serra Dourada, Estado da Bahia, para dirimir toda e 

qualquer controvérsia oriunda do presente Edital, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de março de 2021. 

 

 

 

Flávio da Silva Carvalho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar Serviços de 
coleta e transporte de resíduos sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos 
serviços de varrição das vias públicas; sabendo-se que os serviços de 
varrição das vias públicas serão executados por garis concursados, 
existentes no quadro efetivo do Município. 
 

1. INTRODUÇÃO 
   Lixo é todo e qualquer material resultante das atividades 
humanas que não servem mais, e é jogado fora. Também pode ser 
gerado pela natureza. 
   A gestão e a destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU), comumente denominados lixo, constituem grandes 
problemas a serem enfrentados pela humanidade. No Brasil, este é 
um problema de grande dimensão ante o enorme volume gerado e 
a forma, na maioria das vezes inadequada, em que o resíduo tem 
sido gerenciado e disposto (Carvalho et al., 2006). 
   A urbanização da população brasileira observada nas 
últimas décadas ocasionou um adensamento no volume de lixo 
gerado, trazendo problemas ambientais em função da má distribuição 
espacial desse resíduo.  
   Do ponto de vista sanitário, a importância dos resíduos 
sólidos como causa direta de doenças não está muito comprovada. 
Porém, como fator indireto os resíduos sólidos têm grande 
importância na transmissão de doenças como, por exemplo, por meio 
de vetores como artrópodes – moscas, mosquitos, baratas e roedores 
que encontram nos resíduos sólidos alimentos e condições adequadas 
para proliferação. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS 
   Até a metade do século XIX, as vias públicas eram um 
depósito de não só de pequenos detritos, mas também de restos de 
comida e quantidades significativas de dejetos de animais e humanos. 
Este cenário de imundície na Europa da Idade Média foi responsável 
por pestes e epidemias, sendo o episódio mais conhecido a Peste 
Negra (peste bubônica) que no século XIV, dizimou dois terços da 
população daquele continente. 
   Em diversas cidades do mundo existem há séculos leis e 
disposições proibindo jogar lixo e objetos na rua. 
   Com o desenvolvimento da medicina e engenharia 
sanitária no século XIX conclui-se que se não houvesse uma coleta, 
tratamento e destino final para os dejetos humanos, estes seriam 
uma constante fonte de doenças e poderiam causar novas epidemias. 
   A outra parcela de resíduos, referentes aos excrementos 
animais, começou a reduzir gradativamente, a medida que o 
transporte a motor começou a substituir a tração animal. 
   Ainda no século XIX descobriu-se a relação entre ratos, 
moscas e baratas com o lançamento de lixo nas ruas e como 
ocorria a transmissão de doenças através destes vetores. A partir daí 
começaram a serem adotadas medidas para que o lixo fosse 
coletado nos domicílios, evitando que simplesmente fosse atirado às 
ruas ou em terrenos baldios. 
   Também contribuíram para melhoria do quadro de limpeza 
pública a pavimentação de vias públicas e o ensino de princípios de 
higiene e saúde pública nas escolas. 
 
ASPECTOS SANITÁRIOS 

Os principais aspectos sanitários para que seja mantida a 
limpeza de vias e logradouros públicos são: 

A prevenção de doenças provocadas pela proliferação de vetores em 
depósitos de lixo nas vias públicas e terrenos baldios; 
Evitar a ocorrência de problemas de saúde resultantes do contato de 
material particulado (poeira) com olhos, ouvidos, nariz e garganta. 
 
ASPECTOS ESTÉTICOS 
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   A limpeza pública é um serviço de interesse público e 
deve ter como foco o aspecto coletivo em relação ao individual, 
respeitando os anseios da maioria dos cidadãos. 
   Os aspectos estéticos relacionados à limpeza de 
logradouros públicos consistem num elemento importante nas políticas 
e ações incrementadas nas cidades, sendo um componente 
fundamental para as cidades turísticas. A beleza estética ou histórica 
de um lugar não resiste a uma situação de descaso com a limpeza 
da cidade, no entanto, é importante destacar que este turista que 
cobra a limpeza, muitas vezes é o agente que contribui para o 
cenário oposto. 
   Esta constatação remete à necessidade das administrações 
públicas, em especial das cidades turísticas, de implantar campanhas 
que ressaltem a importância da participação popular na limpeza 
pública do município, voltada para públicos diferentes, ou seja, para 
o morador da cidade e para o visitante. 
 
ASPECTOS DE SEGURANÇA: 
   A segurança está relacionada à limpeza pública pelas 
seguintes razões: 
 A prevenção de danos a veículos, provocados por impedimentos 
ao tráfego, como galhadas e objetos cortantes; 
 Segurança no tráfego, devido à remoção de poeira e terra que 
podem provocar derrapagens de veículos, assim como folhas e capim 
secos podem causar incêndios; 
 Evitar o entupimento do sistema de drenagem de águas 
pluviais. 
 
2. OBJETIVO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
   O presente pré-projeto tem como objetivo realizar a 
contratação de Empresa para execução, na forma de prestador de 
serviço, de coleta de lixo urbano, compreendendo: lixo domiciliar, 
resíduos comerciais, varreduras, folhagens, podações públicas, 
capinação, pintura de meio-fio e o transporte dos resíduos coletados 
para o Aterro Sanitário Municipal, ou local de deposito indicado e de 
inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal.  
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   As quantidades de serviços, constantes da Planilha de 
Quantitativos foram estimadas considerando-se as necessidades atuais 
do município com população habitacional de aproximadamente 
estimada para 2021 de acordo com IBGE – 12.516 (Doze mil 
quinhentos e dezesseis) habitantes, Os quantitativos previstos poderão 
sofrer alguma alteração para maior ou menor conforme o período do 
ano e outros fatores sazonais, mas apenas serão executados os 
serviços determinados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS 
DO BREJO VELHO-BA, no seu planejamento estratégico. 
 
II – ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 
   A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades 
legais nos termos do Código Civil Brasileiro, a prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento 
conveniente aos trabalhos. 

   Deverá a CONTRATADA obrigatoriamente, ter no local, 
responsável geral pelos serviços executados auxiliados por 
encarregados. 
 
III – MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA: 

   Caberá a Fiscalização, a apreciação e o julgamento da 
qualidade dos materiais, ferramentas e dos equipamentos a serem 
utilizados nos serviços. 

   Caberá a CONTRATADA fornecer e conservar 
equipamentos manuais, mecânicos, ferramentas e equipamentos de 
proteção individual (EPI) necessário à segurança e higiene do 
trabalho, bem como obter os materiais, ferramentas e equipamentos 
em quantidades suficientes para conclusão dos serviços no prazo 
fixado no contrato, fornecendo a mão de obra necessária e se 
responsabilizando por todos os encargos sociais, tributos e impostos 
referentes a prestação dos serviços. 
 
3. OBJETO: 
3.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de coleta e transporte de resíduos 
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sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos serviços de varrição das 
vias públicas conforme especificações contidas no Anexo I deste 
Edital, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
3.1.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos 
pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, caracterizando-se como 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
3.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre 
os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer 
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 
3.1.3. A Administração Pública Municipal, no intuito de melhor atender 
a população elaborou esta metodologia que tem como objetivo de 
orientar a contratação de empresa interessada em executar os 
Serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, 
comerciais, varrição manual de vias, limpeza de feiras, capina, 
raspagem e caiação de meio-fio de vias e logradouros públicos para 
a Sede, Bairros e Distritos e transporte dos resíduos coletados até o 
aterro sanitário do MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA, 
na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, do tipo menor preço global, obedecidos aos preços 
unitários máximos contidos na planilha estimativa de custo. 
3.1.4.  Neste documento procuramos basicamente expor o trabalho a 
ser executado e sua metodologia com a finalidade de: 
3.1.4.1. Promover o aperfeiçoamento e melhoria sistemática do 
sistema; 
3.1.4.2. Aperfeiçoar os recursos a serem empregados na limpeza do 
município; 
3.1.4.3. Universalizar a coleta e varrição; 
3.1.4.4. Dar destinação ambientalmente correta aos resíduos coletados; 
3.1.5. O presente documento é, portanto, a Metodologia Executiva dos 
serviços para orientação, incluindo planilhas com estimativas de custos 
dos diversos serviços. 
3.1.6. Os serviços deverão ser executados em conformidade com a 
“Metodologia de Execução” apresentada pela licitante vencedora, 
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atendidas as normas, as especificações e demais elementos técnicos 
constantes deste Anexo. A Contratante, no desenvolvimento dos 
serviços, poderá propor alternativas operacionais, diferentes dos planos 
e metodologias apresentados, de forma a assegurar a melhoria da 
qualidade dos serviços. 
3.1.7. A empresa que se responsabilizará pela execução dos serviços, 
deverá dispor de local onde estarão concentradas todas as atividades 
de controle administrativo e operacional com instalações específicas 
para: 
3.1.7.1. Setor administrativo; 
3.1.7.2. Setor de controle de operação; 
3.1.7.3. Setor de almoxarifado; 
3.1.8. Deverá ser garantido o quantitativo mínimo de veículos e 
equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, inclusive 
reserva técnica. 
3.1.9. A mão de obra necessária, deverá ser utilizada, tanto quanto 
possível, da região em questão. 
3.1.10. Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança 
individual, sendo a desobediência a este item passível de punição. 
3.1.11. Todo o material necessário para execução dos trabalhos 
deverá ser providenciado com antecedência para evitar paralisações 
desnecessárias e atraso nas rotas de coleta programadas. 
 
3.2.  DIRETRIZES: 
3.2.1. São as seguintes diretrizes necessárias à consecução dos 
objetivos propostos: 
a) Organização da geração de resíduos através da Coleta 
diferenciada dos tipos domiciliar, comercial, varrição, entulho, podas 
etc; 
b) Implementação de mudanças quantitativas e qualitativas nos 
serviços de limpeza urbana atualmente desenvolvidos; 
c) Proposição do manuseio e acondicionamento correto dos 
resíduos através de linguagem assimilável pela população; 
d) Indicação e execução de soluções que reduzam a geração de 
resíduos e incentive o aumento de segregação na fonte; 
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e) Recomendação de modelo de destinação final adequado do 
ponto de vista sanitário e ambiental. 
   Os serviços de Conservação e manutenção de vias e 
logradouros públicos, objeto deste Plano são definidos como Serviços 
Rotineiros e abrangerão todo o MUNICÍPIO DE TABOCAS DO 
BREJO VELHO-BA. 

   Poderão ser acrescidas outras localidades na Prestação 
dos Serviços descritos neste Plano, obedecidos os limites das 
quantidades, bem como os acréscimos permitidos pela Lei n° 
8.666/93 e alterações das Leis n°s 8.883/94 e 9.648/98. 

   Quando contratados, os serviços de conservação e 
manutenção de vias e logradouros públicos devem ser executados 
pela CONTRATADA a partir da data definida na Ordem de Início de 
Serviços, obedecendo obrigatoriamente o Plano Efetivo de Operação 
dos Serviços previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
 
4. JUSTIFICATIVA: 
4.1. A contratação se faz necessária para que não haja 
descontinuidade na prestação dos serviços de limpeza para a sede e 
demais localidades do MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-
BA, visando manter as vias públicas permanentemente limpas, 
proporcionando à população condições mínimas de higiene e conforto. 
4.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-
BA não dispõe, em seu quadro de pessoal, de recursos humanos 
para o atendimento desses serviços, especificamente para a finalidade 
pretendida. 
4.3.  Para preenchimento da lacuna e atendimento da demanda, 
torna-se imprescindível à terceirização dos serviços de limpeza e 
conservação. A contratação ora pretendida segue a mesma tendência 
de Órgãos da Esfera Federal que por sua vez encontra amparo 
legal no § 1º do Art. 1º do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 
1997. O processo licitatório deve observar as normas e 
procedimentos administrativos contidas na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº. 9.632, de 
07/05/98. 
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4.4. O planejamento realizado busca o melhor aproveitamento dos 
recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na 
contratação de serviços de terceiros. 
 
5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
coleta e transporte de resíduos sólidos, e gerenciamento e 
fiscalização dos serviços de varrição das vias públicas conforme 
especificações contidas no Anexo I deste Edital. 
 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA 
 
PLANILHA DE PREÇO 
Item Discriminação dos serviços Unid Qtde/mês Qtd/Ano  Vlr. Unit.   Vlr. Total  

01 

Coleta e transporte de 
resíduos sólidos domiciliares 
de varrição e do mercado 
municipal c/ Caminhão 
compactador de 12m³ 

Ton. 169 2.028 283,67 575.276,00 

02 
Coleta e transporte de 
podas, entulhos e outros 
com caminhão de carroceria. 

Ton. 120 1.440 101,41 146.025,60 

03 

Coleta e transporte com 02 
(dois); caminhão basculante 
capacidade de 6m3 para de 
resíduos sólidos classificados 
como resto de capina, poda 
e varrição incluso. 

M³ 120 1.440 105,33 151.680,00 

04 

Varrição e raspagem manual 
em sarjetas de vias públicas 
para limpeza de ruas e 
avenidas não pavimentadas e 
pavimentadas de logradouros 
públicos na sede, o efetivo 
terá em consideração o 
quadro de funcionários 
efetivos do município e 

Km 250 3.000 40,57 121.710,00 
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varredores contratados.  

05 

Limpeza com varrição e 
raspagem manual e 
mecanizada de passeios, 
guias, sarjetas, logradouros 
públicos, praças, parques e 
jardins; o efetivo terá em 
consideração o quadro de 
funcionários efetivos do 
município e funcionários 
contratados. 

Km 120 1.440 49,66 71.510,40 

06 
Pintura de Meio Fio com 
fornecimento de material Km 50 600 49,35 29.610,00 

07 

Empilhamento e compactação 
dos resíduos no aterro com 
trator sobre esteira, potência 
até 110 HP. 

Hs. / 
maq. 

160 1.920 112,97 216.902,40 

08 

Equipe especializada na área 
técnica para vários serviços 
de limpeza urbana e 
preservação ambiental com 
acompanhamento específico. 

Equip
e/pad
rão. 

04 48 2.315,67 111.152,00 

  Valor Estimado dos Serviços 1.423.866,40 
 

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 
profissionais pertencentes às seguintes categorias de ocupação, 
conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO: 
 

ATIVIDADE OU 
SERVIÇO CÓDIGO OCUPAÇÃO 

GARI 5142-15 

Coletor de lixo domiciliar / varredor de 
rua / trabalhador de serviços de limpeza 
e conservação de áreas públicas / coletor 
de resíduos sólidos de serviços de saúde 
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MOTORISTA 7825-10 Motorista de Caminhão 
ENGENHEIRO 2142-60 Engenheiro Civil 
ENGENHEIRO 2140-05 Engenheiro Ambiental 
ENGENHEIRO 2149-15 Engenheiro Segurança do Trabalho 
ADMINISTRADOR 2521-05 Administrador e/ou Tecnólogo 
URBANISTA 2141-30 Urbanista 

 

Ressaltamos que a forma de cobrar e pagar estes serviços de 
limpeza publica estão em conformidade a ABNT(Associação Brasileira 
de normas técnicas) e órgão responsável de acompanha, fiscalizar a 
execução do serviço o CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia) na elaboração do projeto básico e termo de 
referencia do serviço de limpeza publica o município teve como 
orientação, referencia e norte os referidos órgão e demais como o 
Sistema Nacional de Saneamento básico do Ministério das Cidades 
do Governo Federal o diagnostico de manejo de resíduos sólidos 
urbanos onde e demostra perfeitamente como deve ser cobrado das 
empresas esse serviço. 
 
7. DEMANDA DO ÓRGÃO 
7.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes 
características: 
a) População de 12.516 habitantes; 
b) Permanência constante de barracas na área da feira e realização 
livre na quinta e sexta feira; 
c) Inexistência de aterro sanitário; 
d) Cultura local de recolher lixo domiciliar todos os dias úteis; 
 
8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOM./COM. 
(RSD/RSC) 
8.1.1. Consideram-se como resíduos sólidos domiciliares aqueles 
gerados nas residências, edifícios residenciais, e resíduos comerciais 
os gerados nos estabelecimentos comerciais, industriais não perigosos 
e públicos, classificados como Classe IIA, conforme NBR 10004/2004. 
Desde que caiba em recipiente de até no máximo de 100 (cem) 
litros, por domicilio, retornáveis ou não. 
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8.1.2. Todos os RSD/RSC deverão ser dispostos para a coleta 
devidamente acondicionados em sacolas plásticas ou recipientes 
adequados. 
8.1.3. Tomando-se a quantidade estimada de 12.516 habitantes, e a 
quantidade estimada de 500 gramas de resíduos para cada habitante 
da sede do MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA, 
teremos uma quantidade estimada de 162 toneladas por mês. 
8.1.4. Deverá ser representada em mapa do Município a divisão dos 
setores de coleta, hachuriada e nomeada em legenda com simbologia de 
fácil interpretação, indicando nome do setor, frequência e turno de coleta; 
e em outro mapa os itinerários de coleta de cada setor, especificando 
inicio e fim de cada viagem, indicando direção e sentidos dos itinerários 
e legenda indicando nome dos setores, freqüência, horário, dias da 
semana. 

Deverão ainda ser apresentadas planilhas com itinerários, frequências e 
horários de coleta, dias da semana, quantidade estimada de lixo coletado, 
distância produtiva e improdutiva, extensão das vias coletadas. 
Considerando as características do município adotou a taxa de geração 
per capita de resíduos volumosos de 0,500 Kg/hab x dia. Estes valores 
deverão passar ser monitorados, através da pesagem dos caminhões 
visando obter parâmetros mais consistentes para o serviço. 

A quantidade de resíduos volumosos foi estimada em total 169 t/mês, 
zona urbana obtidos a partir do seguinte cálculo: 

População estimada para 2021 = 12.516 habitantes 

Taxa de geração per capita = 0,500 Kg/hab x dia 

P/mensal = 12.516 hab x 0,500 Kg x 26 dias  = 162 t/mês 

Adotando um peso específico médio para este tipo de resíduo em torno 
de 0,500 t/m temos um peso por dia igual a 6.22 ton. / Dia. 

Número de viagens: 2,0 viagens 

Peso líquido / viagem: 3,11 t/viagem 

Dias úteis: 26,00 dias/mês 

Cálculo da quantidade de veículos necessária: 
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N  = Pt 

 V x p x d 

Onde: 

N = número de veículos 

Pt = Peso total de resíduos a ser coletado no mês (t/mês) 

V = Número de viagens executadas por um veículo num único turno de 
serviço 

P = Peso líquido por viagem 

d = Quantidade de dias úteis no mês 

Coleta diurna: 

N= 169 t/mês =    

  2,00 x 3,11 x 26,00 = 162 t/mês 

Baseados nesta quantidade de resíduos e estimativa de 02 (duas) 
viagens para cada rota de coleta, a ser definida abaixo, foi adotado o 
seguinte equipamento para execução da coleta de lixo domiciliar: 

Caminhão caçamba ou similar. Para cada caminhão estima-se a 
necessidade de 03 (três) coletores. 

A velocidade média empregada durante a execução da coleta deverá ser 
de aproximadamente 8 km/h. O tempo médio necessário para execução 
de cada rota é de aproximadamente 7 horas e 40 minutos. A 
quantidade coletada em cada viagem será de aproximadamente 3,11 
toneladas. 

Os coletores que deverão acompanhar a coleta deverão ser treinados 
para não deixarem restos de materiais em pontos de acúmulo de lixo, 
utilizando-se de ferramentas necessárias para limpeza do local. 

Baseados nesta quantidade de resíduos e estimativa de 02 (duas) 
viagens para cada rota de coleta, a ser definida abaixo, foi adotado 
o seguinte equipamento para execução da coleta de lixo domiciliar: 
8.1.4.1. Caminhão similar, toco, acoplado com caixa compactadora 
com capacidade mínima de 12m³, cocho de 2m³, inclusive dispositivo 
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automático de descarga, suporte para pás e vassouras e sistema de 
retenção do chorume com dispositivo para descarga em local 
adequado. Para cada caminhão estima-se a necessidade de 03 (três) 
coletores. 
8.1.4.2. A velocidade média empregada durante a execução da coleta 
deverá ser de aproximadamente 8 km/h. O tempo médio necessário 
para execução de cada rota é de aproximadamente 7 horas e 40 
minutos. A quantidade coletada em cada viagem será de 
aproximadamente 3,11 toneladas. 
8.1.4.3. Os coletores que deverão acompanhar a coleta deverão ser 
treinados para não deixarem restos de materiais em pontos de 
acúmulo de lixo, utilizando-se de ferramentas necessárias para limpeza 
do local. 
8.1.4.4. Os resíduos coletados deverão ser transportados para local 
devidamente licenciado, previamente determinado e aprovado pela 
Prefeitura Municipal, obedecendo à distância máxima de 20 km do 
centro da sede do município e normas técnicas vigentes.  
8.1.5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1.5.1. A responsabilidade pelo planejamento da coleta estabelecidos 
no edital é da Empresa Contratada, cabe a esta planejar as rotas, 
frequências, turnos e horários em cada bairro. Todo planejamento 
será submetido posteriormente à Secretaria de Infraestrutura, após a 
adequação o projeto será aprovado pela Prefeitura para então se 
proceder a implantação e operacionalização pela Empresa Contratada. 
No planejamento deverá ser observado os parâmetros relacionados 
abaixo:  
a. A coleta domiciliar deve ser executada em todas as vias 
públicas oficiais e abertas a circulação em todo perímetros do 
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA, ou que venham a 
ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de 
coleta. 
b. A coleta domiciliar deverá ser feita dentro do planejamento 
apresentado, no sistema de roteirização traçada em conjunto com a 
Prefeitura, estando aberta a inovações que poderão surgir no decorrer 
da implantação. 
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c. Não deverão ser coletados resíduos industriais não classificados 
como resíduos inertes; resíduos segregados junto pelos geradores 
para destinação da coleta seletiva; resíduos de serviços de saúde, de 
ambulatórios, farmácias, consultórios médicos, postos de combustíveis 
e outros não classificados como resíduos de serviços domiciliares; 
resíduos de construção civil e de demolição como caliças, restos de 
tijolos e embalagens descartadas; resíduos em embalagens com 
capacidade de volume maior do que 100 litros ou capacidade de 
peso maior do que 50 quilos; resíduos colocados no pátio ou área 
privada de residências ou estabelecimentos comerciais, em qualquer 
condição. 
d. Caso a Empresa Licitante proponha o regime de coleta 
domiciliar em dias alternados, não poderá haver intervalo superior a 
72 (setenta e duas) horas entre duas coletas. 
e. Todos os resíduos existentes nas Vias e Logradouros públicos, 
bem como os resultantes dos serviços, deverão ser recolhidos e 
transportados para o destino final. 
f. Os compactadores deverão ser carregados de maneira que o 
lixo não passa transbordar para a via pública. 
g. Havendo aumento do volume de resíduos a recolher em 
consequência do aumento da população, do número de 
estabelecimentos comerciais e industriais, ou por outra ocorrência, 
poderá a contratante determinar a contratada que aumente o número 
de operários e frota coletora. 
h. Caberá a contratada, dentro do programa de educação 
ambiental, a divulgação junto aos munícipes, através de impressos ou 
outro meio de informações, dos dias e horários de coleta, de forma 
a evitar a permanência por longo prazo dos resíduos em vias 
públicas. 
i. Os coletores deverão ser orientado para apanhar os vasilhames 
com precaução, esvaziando-os com cuidado, de maneira a evitar a 
queda do lixo na via pública; 
j. Deverão ainda, esvaziar completamente os recipientes evitando 
danificá-los. Os resíduos que forem eventualmente depositados nas 
vias públicas em virtude da queda dos recipientes expostos ou no 
caso em que tenham caído nas referidas vias durante a coleta, 
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deverão ser varridos e coletados. É vedado transferir o conteúdo de 
um recipiente para o outro, ou atirá-lo para cima da caçamba, de 
um coletor a outro, como de volta ao passeio; 
k. O vasilhame vazio deverá ser recolocado onde se encontrava e 
em pé; 
l. Todas as operações descritas nos itens anteriores deverão ser 
executadas sem ruídos e sem danificar os recipientes. 
m. A CONTRATADA deverá tomar e adotar as medidas, 
precauções e cuidados necessários a evitar danos materiais e 
pessoais aos seus operários e a terceiros, em virtude do que 
assume a CONTRATADA, inteira e plena responsabilidade pelos 
danos de qualquer natureza que direta ou indiretamente vier a 
causar ou dar causa aqueles, isentando, a qualquer tempo, a 
CONTRATANTE de tais obrigações. 
n. O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de 
disposição para o interior do compartimento de carga do veículo. Não 
será permitido o amontoamento de resíduos de diversos imóveis em 
um único ponto, para posterior carregamento. 
o. Os resíduos caídos durante a coleta deverão ser varridos e 
recolhidos com pá, devendo o local estar limpo ao final do processo 
de coleta. 
p. Os funcionários (garis) serão terminantemente proibidos de fazer 
catação ou triagem de resíduos, de ingerirem bebidas alcoólicas em 
serviço, e de pedirem gratificação ou donativos de qualquer espécie 
aos munícipes. 
q. A equipe de coleta deverá contar na cidade com estrutura de 
apoio tanto operacional como administrativa, contando com no mínimo 
um encarregado geral, um gerente para ser o contato formal entre o 
município e a empresa, uma secretária para atender as solicitações 
da população. 
r. A equipe de coletores deverá estar na cabine do caminhão 
sempre que o mesmo esteja fora do setor de coleta, antes do 
mesmo ou no trajeto até o local de descarga. 
s. O motorista, além de experiência em serviços similares dentro 
de área urbana, deverá ter como características ser cauteloso e 
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cordial com a comunidade além de comprovar a qualificação através 
de curso de direção defensiva. 
t. Os coletores deverão possuir capacidade física para o 
desempenho da função, trabalhar em boas condições de asseio 
pessoal e apresentação e serem educados com a comunidade, 
evitando que os serviços transcorram sem algazarras e de forma 
ordeira. 
u. A Contratada, no período de vigência do contrato, será a única 
responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal 
e pelo uso do material, excluindo o MUNICÍPIO DE TABOCAS DO 
BREJO VELHO-BA de quaisquer reclamações. Também serão de 
inteira responsabilidade da Contratada todos os seguros, inclusive os 
referentes ao uso de materiais ou de locais eventualmente postos à 
disposição pela Administração Municipal, bem como o ressarcimento 
eventual de danos materiais ou pessoais causados a empregados ou 
aos terceiros em consequência da execução dos serviços contratados. 
v. A Contratada, durante a vigência do contrato, deverá cumprir as 
determinações do Acordo Coletivo do sindicato da categoria. 
w. O Município poderá exigir a substituição de empregado da 
empresa contratada que estiver prestando serviços do presente 
contrato com conduta inadequada. 
x. A contratada poderá terceirizar e empreitar os serviços, ficando 
de inteira responsabilidade a mesma.  
y. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, poderá 
exercer vistorias periódicas nas dependências da Contratada, para fins 
de fiscalização dos requisitos estabelecidos em contrato. 
z. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de 
limpeza pública deverão respeitar os limites estabelecidos pela lei 
para fontes sonoras; 
aa. A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir a troca de 
veículo ou equipamentos que não seja adequado às exigências dos 
serviços;  
bb. A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita, 
obrigatoriamente de acordo com as cores e dizeres padrões, 
determinados pelo MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA. 
A Contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de 
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inicio dos serviços, para adequar a sua frota aos padrões 
estabelecidos de pintura. 
8.1.6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
8.1.6.1. Os serviços de coleta domiciliar e comerciais de pequeno 
volume, deverão ser realizados de segundas a sábados inclusive em 
feriados em periodicidades e turnos de acordo com a tabela de 
roteiros à seguir: 
Tabela 1: Roteiros da coleta domiciliar e comerciais de pequeno 
volume: 
Roteiro Frequência Turno Perímetro 

DD-1 Diária Diurno 
Todas as ruas da sede do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, inclusive as não 
pavimentadas. 

 
Convenções: 
DD-1: Diária diurna: executada de segundas-feiras à sábados com início 
as 6h30min; 
8.1.6.2. O turno diurno deverá iniciar as 6h30min estendendo-se até o 
cumprimento da coleta total do setor. Nos locais em que a coleta é 
alternada em nenhuma condição a mesma poderá possuir intervalos 
superiores à 72 horas entre coletas (três dias). 
8.1.7. RECURSOS HUMANOS 
8.1.7.1. A guarnição para cada veículo coletor deverá ser composta por: 
a. 01 (um) motorista 
b. 03 (três) coletores de resíduos 
8.1.7.2. Todos os componentes da equipe deverão estar devidamente 
capacitados para as atividades descritas para estes serviços. 
8.1.7.3. Além dos trabalhadores listados para as atividades operacionais, 
é necessário que a Contratada disponibilize Encarregado Geral e 
Gerente, em tempo proporcional para atender adequadamente às 
necessidades deste serviço. 
8.1.8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
8.1.8.1. A Contratada deverá apresentar comprovadamente, método 
eficiente de treinamento e fiscalização do trabalho de coletores e 
motoristas. 
8.1.9. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E 
MATERIAIS 
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8.1.9.1. A coleta deverá ser efetuada por caminhões equipados com 
compactador, com capacidade de 12m³ (quinze metros cúbicos), equipado 
com sistema de coleta e armazenamento de chorume. 
8.1.9.2. Os veículos deverão ser estanques, de forma a evitar o 
vazamento de líquidos, e deverão ter compartimento para a guarda de 
ferramentas necessárias à complementação dos serviços. Deverão ser 
instaladas luzes de advertência, na cor âmbar, do tipo sinalizador visual 
rotativo (giroflex ou similar). 
8.1.9.3. A marca e o modelo entre outras características dos veículos, 
ficam a critério da contratada, respeitadas as demais condições 
anteriormente estabelecidas. 
8.1.9.4. A pintura dos veículos deverá ser de acordo com determinação 
da municipalidade, deverá constar a expressão (a serviço do município). 
8.1.9.5. Os veículos deverão ter higienização três vezes por semana no 
mínimo. 
8.1.9.6. A quantidade mínima de veículos coletores compactadores deverá 
ser a que possui capacidade de atender aos setores determinados por 
este projeto básico. A empresa deve garantir substituição imediata do 
veículo coletor em caso de pane de veículo coletor. 
8.1.9.7. Os veículos e equipamentos deverão atender, além do 
estabelecido neste projeto básico, as seguintes características: nível de 
ruído global em qualquer condição de trabalho inferior a 78 (setenta e 
oito) decibéis; baixa emissão de gases (atendimento às prescrições do 
PROCONVE), e sistema de sinalização (atendimento às exigências 
regulamentares do CONTRAN). 
8.1.9.8. Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para 
marcha ré e lâmpadas elevadas indicadoras de freio. 
8.1.9.9. A Contratada deverá disponibilizar, em cada veículo coletor, 
ferramentas destinadas a auxiliar na atividade de coleta (vassouras e 
pá). 
8.1.9.10. A Contratada deverá contar com plano de manutenção 
preventiva da frota, comprovada mensalmente, através de relatório 
circunstanciado da empresa ou oficina que realiza a manutenção, com 
apresentação nas notas fiscais de peças e serviços realizados.  
8.2 COLETA DE ENTULHOS - E RESTO DE COLETA DE CAPINA E 
VARRIÇÃO. 

8.2.1 A coleta de resto de capina e varrição deverá ser efetuada por 01 
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(uma) caminhões caçamba, com capacidade de 6m³ (seis metros cúbicos), 
equipado com carroceria: 6m³ x 1 =6 m³x20 dias=120m³ de entulho Mês. 

8.2.2 A coleta de entulho deverá ser efetuada por 01 (uma) caminhões 
caçamba, com capacidade de 6m³ (seis metros cúbicos), equipado com 
carroceria: 6m³ x 1 =6 m³x20 dias=120m³ de entulho Mês. 

8.2.3 Os veículos deverão ter compartimento para a guarda de ferramentas 
necessárias à complementação dos serviços. Deverão ser instaladas luzes de 
advertência, na cor âmbar, do tipo sinalizador visual rotativo (giroflex ou 
similar). 

8.2.4 A marca e o modelo entre outras características dos veículos ficam a 
critério da contratada, respeitadas as demais condições anteriormente 
estabelecidas. 

8.3 COLETA MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8.3.1. Na coleta manual de RSD/RSC em locais de difícil acesso, tais 
como: becos, escadarias, locais íngremes e ruas não trafegáveis por 
veículo regular de coleta, a mão de obra deverá ser dimensionada de 
forma a atender aos horários de coleta do caminhão compactador, desta 
forma evitando a exposição dos resíduos por período superior à uma 
hora. 
8.3.2. Assim como na coleta domiciliar mecanizada a coleta manual 
deverá seguir a mesma frequência daquela, garantindo a cobertura total 
das áreas inacessíveis aos veículos coletores. 
8.3.3. A coleta manual será composta de coletores portando todas as 
ferramentas e insumos necessários para a perfeita execução da tarefa, 
envolvendo também serviços como varrição, capina, raspagem e pintura 
de meios-fios de vias públicas, escadarias e becos. 
8.3.4. É importante ressaltar, que na distribuição dos coletores pelas 
diversas frentes de serviço, deverá ser observado o horário de coleta 
do caminhão coletor compactador específico de cada rota. Em função do 
horário de coleta do caminhão, o coletor deverá fazer antes a 
manutenção e/ou coleta dos locais de difícil acesso. 
8.3.5. Para o serviço de recolhimento dos resíduos coletados pelos 
coletores manuais, poderão ser utilizadas caixas estacionárias de 1.0m3, 
que ficarão em locais estratégicos de fácil recolhimento pelo caminhão 
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compactador de lixo, conforme programação de coleta de cada bairro ou 
distrito. 
8.3.6. Na parte traseira dos caminhões serão colocados cones de 
sinalização para alertar os veículos que se encontram na mesma via. 
8.3.7. Os resíduos dispostos nas caixas estacionárias de 1,0m3 deverão 
ser recolhidos e transportados pelo caminhão coletor compactador e 
posteriormente descarregados através de operação de basculamento. 
8.3.8. Nos locais onde houver uma perfeita harmonia entre a coleta 
manual e a mecânica (caminhão compactador) não haverá necessidade 
de uso de caixas ou containers estacionários, sendo que o resíduo 
coletado manualmente poderá ficar exposto, no máximo 1 hora, até ser 
recolhido pelo compactador. 
8.3.9. A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita, 
obrigatoriamente de acordo com as cores e dizeres padrões, 
determinados pelo MUNICÍPIO. A Contratada terá um prazo de 30 
(trinta) dias a partir da data de inicio dos serviços, para adequar a sua 
frota aos padrões estabelecidos de pintura. 

8.4. VARRIÇÃO MANUAL 

8.4.1 PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS PARA VARRIÇÃO MANUAL 

A empresa vencedora deverá apresentar metodologia de trabalho para os 
serviços de varrição manual, através de planilha de medição 
mapeamento englobando: áreas da cidade, freqüências de varrição, 
roteiro de vias atendidas em mapa com legenda, número de garis 
varredores, equipamentos necessários. 

VARRIÇÃO MANUAL (UNID: Km) E VARRIÇÃO DE PRAÇAS. 
A varrição manual de vias e logradouros públicos constitui na operação 
manual de recolhimento e remoção de materiais dispostos ao longo das 
vias e logradouros públicos, depositados pela ação das chuvas, ventos e 
outras causas naturais ou pela ação das atividades humanas, como 
tráfego de veículos e do homem. 

O objetivo desse serviço é manter as principais vias e logradouros 
públicos em perfeito estado de limpeza e conservação e evitar a 
obstrução do sistema de drenagem pluvial pela deposição desses 
materiais nas bocas de lobo e tubulações de escoamento. 
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Executada por uma dupla de garis varredores que se alternam na 
atividade de varrer e na condução e carga do carro de mão, a 
varrição se desenvolve ao longo das duas sarjetas das vias e 
logradouros e em seu entorno, numa largura de 0,50 a l,20m, fazendo-
se pequenos monturos do material arrastado pelo vassourão, que serão 
depositados em sacos plásticos e dispostos em pontos de confinamento 
da varrição para posterior remoção. 

PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS PARA VARRIÇÃO MANUAL 
A empresa vencedora deverá apresentar metodologia de trabalho para os 
serviços de varrição manual, através de planilha e mapeamento 
englobando: áreas da cidade, freqüências de varrição, roteiro de vias 
atendidas em mapa com legenda, número de garis varredores, 
equipamentos necessários para o dimensionamento dos serviços, deverá 
ser adotado o indicador de produtividade de l.300 m de guias ou 
sarjetas por gari varredor por dia.A estimativa mensal é de 250 km e 
880  H/homen H/h de varrição manual mensal. Nas vias de grande 
concentração de comércio ou grande circulação de pedestre, poderá 
ocorrer repasse.Os varredores terão jornada de trabalho de Segunda a 
Sexta, no regime de 08 (oito) horas por dia e aos sábados, de 04 
(quatro) horas diárias. O turno de trabalho e o transporte do pessoal e 
ferramentas serão por conta da CONTRATADA. 

Deverá ter um encarregado geral dos serviços de varrição. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Basicamente, os serviços de Varrição se desenvolverão ao longo dos 
meios-fios, linhas d'água, e/ou ocupações que estiverem às margens, 
tipo: calçadas, passeios, saídas e descidas d' água de bocas de lobo. 

Os horários de inicio e término da operação serão determinados pela 
contratada; contudo, as equipes deverão permanecer nos locais indicados 
para realização dos serviços durante a jornada de trabalho conforme o 
que consta no plano efetivo de varrição. 

8.4.2 A varrição manual deverá ter como atribuições: varrer a sarjeta e 
o passeio, esvaziar as papeleiras e acondicionar os resíduos da varrição 
nas sacolas plásticas, tendo as mesmas 8 (oito) micra de espessura 
com capacidade de 100 (cem) litros, as quais deverão ser 
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convenientemente fechadas antes de serem dispostas para a remoção 
pela caçamba basculante, no máximo em 12 (doze) horas. 
8.4.3. Deverá ser considerada a execução de varrição diária nos pontos 
considerados críticos, ou seja, aqueles em que haja necessidade de 
maior manutenção no sistema de limpeza tais como: áreas de alta 
concentração comercial, fluxo de população flutuante, corredor de 
transporte coletivo, pontos turísticos e outros fatores que possam exigir 
uma maior intervenção do sistema da varrição nessas áreas. 
8.4.4 Os serviços de coleta dos resíduos gerados pela varrição deverão 
ser executados de forma manual para carregamento em caminhões 
compactadores de lixo, com destino final previsto para o Aterro Sanitário 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal , obedecendo às frequências e 
turnos, conforme Plano de Varrição da Metodologia de Execução. 
8.4.5 A empresa executora deverá, sempre que possível, admitir garis 
do próprio bairro a ser varrido, de forma a minimizar perdas de horas 
produtivas com transporte de pessoal e ferramentas para as frentes de 
trabalho. 
8.4.6. A varrição manual deverá ser executada nas sarjetas e calçadas 
das ruas pavimentadas, inclusive sarjetas dos canteiros centrais. Nas 
ruas não pavimentadas os serviços serão esporádicos, conforme 
programação definida pela proponente, com deslocamento de equipe 
própria para este fim. 
8.4.7 Consideram-se como campo de ação para execução dos serviços 
de varrição, a sede administrativa, os bairros e os distritos do Município.  
8.4.8 Nos distritos a varrição deverá ser executada pelos auxiliares de 
serviços gerais locais, que serão também responsáveis pela capina, 
raspagem, rastelamento e caiação de meio-fio. 
8.4.9 A frequência semanal de varrição deverá ser diferenciada de 
acordo com a movimentação rotineira de pessoas em cada região da 
cidade. Assim, o centro da cidade, com forte presença comercial e de 
outras atividades econômicas e administrativas, deverá receber a varrição 
todos os dias, de segunda-feira a sábado e, os bairros 
predominantemente residenciais, deverão ser varridos 2 (duas) ou 3 
(três) vezes por semana, de acordo com a intensidade de atividades 
neles verificadas rotineiramente, que se relacionam com menor ou maior 
tendência à produção de lixo.  
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8.4.10 A varrição manual deverá ser realizada individualmente, onde 
cada trabalhador ficará responsável por uma rota pré-determinada. 
8.4.11 A remoção dos resíduos ensacados provenientes da varrição 
manual e dispostos nas vias públicas deverá ser realizada pelos 
caminhões caçamba basculante. 
8.4.12 Todos os veículos e equipamentos estabelecidos como apoio 
deverão ser mantidos e conservados em perfeitas condições de 
funcionamento e de visual, e prontamente substituídos em caso de 
avarias e outros impedimentos de ordens diversas, a critério da 
fiscalização da Prefeitura Municipal. 
8.4.12.1 Parâmetros Gerais a serem observados no serviço de varrição 
manual: 
8.4.12.2 10 Sacolas plásticas para cada gari de varrição/dia; 
8.4.12.3 01 Carrinho de varrição para cada gari (vida útil = 48 meses); 
8.4.12.4 01 Vassourão para cada gari (vida útil = 30 dias); 
8.4.12.5 01 Pazinha reta para cada gari (vida útil = 12 meses); 
8.4.12.6 01 Par botina de segurança com certificado de autorização do 
Ministério do Trabalho (vida útil = 4 meses); 
8.4.12.7. 01 Par luva especial/gari (vida útil = 1 par/60 dias); 
8.4.12.8 01 Colete refletivo/gari (vida útil = 12 meses); 
8.4.12.9 01 Capa de chuva para cada gari (vida útil - 12 meses). 
8.5. EQUIPE DE CAPINA MANUAL 
8.5.1 A Equipe de Capina Manual deverá ser composta por grupos de 
10 (dez) ou mais Garis, formados para execução dos seguintes tipos de 
serviços: 
8.5.1.1. Limpeza de bueiros 
8.5.1.2. Capina 
8.5.1.3 Roçada 
8.5.1.4 Raspagem 
8.5.1.5 Caiação de meios fios 
8.5.1.6 Limpeza de rios 
8.5.1.7 Limpeza de praças 
8.5.1.8 Limpeza de ruas não pavimentadas 
8.5.1.9 Limpeza e manutenção de cemitérios 
8.5.1.10. Podagem 
8.5.1.11 Ajudantes para os Equipamentos de Apoio 
8.5.1.12 Demais serviços correlatos 
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8.5.2 Esta equipe deverá ser responsável pela capina, rastelamento, 
poda de árvores, aparagem de grama, limpeza de caixa ralo, raspagem 
e caiação de vias e logradouros públicos do município, bem como 
ajudante dos veículos, máquinas e equipamentos de apoio. 
8.5.3 A empresa executante deverá treinar e equipar com EPI’s 
apropriados, pelo menos 02 (dois) garis da equipe, para exercer a 
função de operador de roçadeira mecânica, que vão trabalhar em 
conjunto com os funcionários da equipe de capina manual, agilizando os 
serviços de roçada, caso a empresa utilize determinado equipamento. 
8.5.4 A distribuição dos serviços deverá obedecer a uma freqüência pré-
determinada, em função das necessidades, de acordo com um 
planejamento, no sentido de propiciar a realização de um serviço dentro 
dos melhores padrões de qualidade, respeitando-se as prioridades dos 
serviços estabelecidas pela Prefeitura Municipal. Os serviços serão 
realizados preferencialmente no período diurno, atendendo também ao 
período noturno sempre que houver necessidade, principalmente no caso 
de realização de eventos. 
8.6 Descrição da Capacidade de Mobilização e Deslocamento de Pessoal 
e Equipamentos para Novas Frentes de Trabalho 
8.7.1 Os garis em operação poderão ser mobilizados ou deslocados da 
equipe padrão original, de modo atender à programação dos serviços. 
8.7.2. Para o transporte de pessoal e ferramentas para novas frentes de 
trabalho, deverá ser disponibilizado 01 (um) caminhão carroceria leve. 
8.7.3. O encarregado responsável pela equipe deverá estar munido de 
telefone celular para agilizar a mobilização de novas frentes de serviço. 
8.7.4. Os resíduos gerados pela equipe, serão coletados por caminhões 
basculantes ou pelo equipamento para coleta de entulho. 
8.7.5. As ferramentas e os materiais deverão ser transportados para as 
frentes de serviços, antes do início do expediente de trabalho. 
8.7.6. Todos os veículos e equipamentos estabelecidos como apoio serão 
mantidos e conservados em perfeitas condições de funcionamento, e 
prontamente substituídos em caso de avarias e outros impedimentos de 
ordens diversas, a critérios da fiscalização. 
 
9 TERMINOLOGIA. 
Na metodologia de trabalho deste Anexo, adotaram-se as seguintes 
definições: 
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 ACONDICIONAMENTO — Embalagem onde a fonte geradora 
"empacota", "embrulha", ou melhor, acondiciona o lixo. 

 ABSORÇÃO — É a assunção pela empresa contratada dos 
anteriormente executados por outrem, a exemplo de trechos de 
Varrição, Circuitos de Coleta, etc. 

 CABO DE TURMA — Trabalhador que coordena as equipes de 
campo dos serviços de varrição e congêneres, é subordinado aos 
Fiscais. 

 CAPACIDADE POR EQUIPAMENTO — Quantidade em toneladas 
de lixo que um veículo coreto transporta por viagem. 

 CIRCUITO DE COLETA — Área de um ou mais bairros atendida 
pelo serviço de coleta, segundo o itinerário estipulado para o 
turno de trabalho. 

 COLETA DOMICILIAR — Coleta porta a porta realizada pelo 
veículo coletor. 

 COLETA INDUSTRIAL / COMERCIAL — Coleta dos resíduos 
ordinários, gerados nas industrias e no comércio. 

 COLETA PROGRAMADA — Coleta de resíduos gerados nos 
diversos serviços complementares tais como limpeza de guias, 
sarjetas e logradouros públicos, entulho, capinação, roçagem, 
remoção de pontos de lixo etc, definida previamente através de 
uma programação. 

 COLETOR (LIXEIRO COLETOR) — Trabalhador que executa a 
coleta de lixo nas vias, logradouros públicos e entidades públicas 
ou privadas, carregando veículos e coletores e operando sistemas 
de cargas destes equipamentos; classifica os resíduos compatíveis 
com o equipamento correto e realiza o acoplamento de caixas 
coletoras e contêineres ao veículo transportador e/ou coletor; 
executa limpeza tipo "caiação" da área, colocando os resíduos 
em sacos plásticos. 

 FISCAL — Supervisiona os serviços de coleta, varrição e 
complementares, na área sob sua responsabilidade, distribuindo, 
coordenando, acompanhando, orientando, fiscalizando e 
remanejando seu subordinado de acordo com a necessidade. 
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 ENGENHEIRO (SEGURANÇA DO TRABALHO) - Elaborar e 
acompanhar as ações de vigilância aos ambientes e processos 
de trabalho elaborar Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho – LTCAT Analisar, investigar e registrar, os acidentes de 
trabalho, inclusive os de trajeto Especificar Equipamentos de 
Proteção Individual e/ou Coletiva; EPI’s / EPC’s Ministrar 
Treinamentos de Segurança do Trabalho, atuar em conjunto com 
outros profissionais da Equipe de Vigilância e promoção da 
Saúde do Servidor; Avaliar, Implantar Programas de prevenção de 
Riscos Ambientais P.P.R.A o processo e as condições ambientais 
de trabalho Avaliar os processos de concessão de adicionais de 
insalubridade, periculosidade e outros adicionais a que o servidor 
estiver exposto, conforme a legislação vigente. Elaborar pareceres 
especializados na área de Engenharia de Segurança do Trabalho; 

 URBANISTA – Elaborar estudos, criaçao e proposiçao de 
alternativas de soluçoes de problemas urbanos ligado ao meio 
ambiente, atendimento a solicitaçoes dos mais diversificados 
projetos das Seccretarias Municipais relativo a Limpeza Publica, 
devendo acompanhar a execução do contrato de limpeza publica, 
visando a observancia dos parametros de qualidade pactuados 
entre empresa e prefeitura. Alem disso, promover a divulgaçao de 
programas e projetos com proposito de educação ambiental com 
a comunidade. 

 ENGENHEIRO CIVIL – Confome disponhe o Artigo 7 da resolução 
218/73, do COMFEA é atribuição do Engenheiro Civil as 
atividades de sistema de saneamento, que completam entre 
outras, as atividades de coleta, tranporte e tratamento de lixo; 

 ENHENGEIRO AMBIENTAL – Aerea de atuação: saneamento, meio 
ambiente, elaborar projetos de gestão ambiental, laudos, pericias 
tecnicas (EIA-RIMA, PGA, PCA, RCA e Estação de tratamentos 
de efluentes, industriais e tratamentos de residuos correlatos a 
saneamento); 

 GARI — Trabalhador que executa a varrição manual das vias e 
transporte do produto até os pontos de confinamento. 
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 GUARNIÇÃO — Equipe de coleta formada por 01 (um) motorista 
e um número variável de coletores (lixeiro coletor) ou serventes; 

 GRANDE GERADOR — Usuário que produza acima de 100 l/dia, 
podendo ser lojas, supermercados, hotéis, restaurantes, shopping 
etc; 

 IMPLANTAÇÃO — É a consolidação da absorção dos serviços 
após determinado prazo, ou seja, considera-se implantado o 
serviço anteriormente absorvido e já com nova rotina e/ou 
metodologia devidamente solidificada; 

 ITINERÁRIO — Percurso por rua do veículo coletor num circuito, 
ou gari no trecho de varrição; 

 MOTORISTA — Trabalhador qualificado para dirigir veículos 
utilizados na coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos 
urbanos; comanda a equipe de coletores (lixeiro coletor) e 
serventes que compõe a guarnição do veiculo; 

 OPERADOR — Trabalhador qualificado, para dirigir máquinas 
pesadas (pá carregadeira e trator)naremoção, varrição, corte, 
espalhamento e compactação de lixo e material para cobertura; 

 PINTURA DE MEIO-FIO — Modalidade complementar, que consiste 
em aplicar, por uma solução de cal hidratada na superfície do 
meio-fio, continua ou não; 

 PONTO DE CONFINAMENTO — Local destinado à apresentação 
e guarda dos resíduos de varrição ou coleta; 

 RESÍDUOS DOMICILIARES —- Todo resíduo gerado nas 
residências (restos de alimentos, papéis, plásticos, vidros e 
embalagens como um todo); 

 RESÍDUOS INDUSTRIAIS / COMERCIAISORDINÁRIOS — Resíduos 
gerados nos refeitórios e escritórios, semelhantes aos resíduos 
domiciliares; 

 RESÍDUOS PÚBLICOS — Resíduos provenientes de varrições, 
podações de árvores etc, que se encontram nas vias públicas; 

 RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS — Resíduos de qualquer origem 
similares à do lixo domiciliar; 
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 AJUDANTE / SERVENTE — Trabalhador que executa os serviços 
complementares de capinação, roçagem, limpeza de feiras e 
retirada de terra etc; 

 SETOR — Área delimitada compreendendo logradouros e vias 
pavimentadas, onde está organizado o conjunto de unidades 
elementares (trechos) de varrição; 

 TRECHO DE VARRIÇÃO — E a divisão de uma área ou de um 
conjunto de vias, com extensão limitada, destinada a cada dupla 
de garis por turno de trabalho; 

 VELOCIDADE DE COLETA — Velocidade medida em massa / 
tempo, na qual o conjunto guarnição do veículo coletor realiza a 
coleta. 

 
Tipo da Licitação: Menor Preço Global. 
 
 

Tabocas do Brejo Velho, 12 de fevereiro de 2021 
 

 
Martiniano Gonçalves de Araújo 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
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ANEXO I 

 

ATESTADO DE VISTORIA DO VEICULO COMPACTADOR 

 

 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins, do Edital de Tomada de Preço nº 001/2021, que tem por 

objeto a contratação de serviços de Limpeza de Vias Públicas, que a empresa 

_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________ estabelecida à 

_______________________________, nº __________ na Cidade de 

_____________________, por meio do senhor ______________________________, RG 

____________________,Apresentou o veículo caminhão compactador 12 m3 em prefeito 

estado de conservação na data de _________________, para execução do serviço.  

 

 

Tabocas do Brejo Velho, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

(local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho 

Comissão Permanente de Licitação 

Tabocas do Brejo Velho – Bahia 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme 

planilha abaixo, referente ao Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preço 

001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de 

coleta e transporte de resíduos sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos serviços de 

varrição das vias públicas; sabendo-se que os serviços de varrição das vias públicas 

serão executados por garis concursados, existentes no quadro efetivo do Município, 

conforme abaixo: 

Valor Mensal R$ __________ (...............................................................................), Valor 

Total para o período de 12 (doze) meses R$ ____________ 

(.............................................................), conforme planilha anexo. 

 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que 

tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação e que não possuímos 

nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as 

cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preço em epígrafe. Informamos 

que o prazo de validade de nossa proposta é de _______ (________ dias). 

 

 

(nome, assinatura, cargo e CPF do representante legal) 
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ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

 

 

Modelo 01 (Juntar aos documentos requeridos para habilitação) 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

A Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

____________, com Sede _______________, DECLARA, para os devidos fins que, em 

cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.85499 e ao inciso XXXIII, do Artigo 7, da 

Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 

(local e data) 

(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal) 

 

 

Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar papel timbrado 
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DECLARAÇÃO 

Papel timbrado da empresa 
Modelo 02 (Juntar com os documentos apresentados para credenciamento) 

 

 

 

 
 

A Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com 

Sede _______________, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que 

atende a todas as exigências requeridas para habilitação no Certame  Licitatório, 

modalidade Tomada de Preço nº 001/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, e que se submete, de pleno acordo, a todos os 

termos e condições previstas no instrumento convocatório. 

 

(local e data) 

(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal) 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

 

 

 

 

OUTORGANTE: Nome e qualificação. 

OUTORGADO: Nome e qualificação. 

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura 

Municipal de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, no processo licitatório, modalidade 

Tomada de Preço nº 001/2021, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no 

Certame licitatório modalidade Tomada de Preço nº 001/2021 os envelopes de habilitação 

e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também formular 

ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste 

mandato. 

 

 

 

(local e data) 

(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal) 
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ANEXO V 

ATESTADO DE VISITA TECNICA 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins e sob as penas da Lei, e em especial, para ao disposto no 

item 8, sub item 6.8 , do Edital de Tomada de Preço nº 001/2021, que tem por objeto a 

contratação de serviços de Limpeza de Vias Públicas, que a empresa 

_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________ estabelecida à 

_______________________________, nº __________ na Cidade de 

_____________________, por meio do senhor ______________________________, RG 

____________________, visitou na data de _________________, o Aterro Sanitário, 

logradouros públicos da sede do Município e zona rural, ficando ciente de todos os dados 

pertinentes ao citado objeto, bem como das condições em que deverá prestar o serviço 

licitado, bem como que lhe foi oportunizado questionar sobre o mesmo, e recebeu os 

documentos pertinentes a essa licitação.  

 

 

Tabocas do Brejo Velho, _____ de _______________ de  2021. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 
Contrato Administrativo, que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, 

e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma e pelo prazo que especifica por força e 

observância ao que consta no Processo Administrativo nº 118/2021, Tomada de Preço nº 001/2021, 

que deu origem ao presente contrato. 

 

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o nº 13.655.659/0001-28, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Senhor Flávio da Silva Carvalho, portador de CPF sob o n˚ 

000.000.000-00 e RG nº 00000, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à 

empresa XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, localizada na 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Centro – xxxxxxxxx – xx, aqui representado pelo o Sr. 

AAAAAAAAAAAAAAAA, CPF nº 000.000.000-00 e RG nº 0000000, SSP/XX, de agora em 

diante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação na 

modalidade Tomada de Preço nº 001/2021 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 

_____/____/2021 e nas cláusulas prevista neste instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Tomada de Preço, em conformidade com a Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal 

no dia _____/____ de 2021. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos, e gerenciamento e fiscalização dos serviços de varrição das vias públicas; 

sabendo-se que os serviços de varrição das vias públicas, será executado por garis concursados, 

existentes no quadro efetivo do Município, conforme especificações e quantitativos descritos no 

Anexo I – Termo de Referência.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº 001/2021, 

datado de 02/03/2021, bem como todos os documentos que o integram, fica fazendo parte 

integrante deste termo de contrato como se aqui estivesse transcrito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os combustíveis e lubrificantes serão por conta da Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 

REAJUSTE: 

3.1. O preço Total Global para execução dos serviços é de R$ ......................... 

(........................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente 

executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da 

CONTRATADA, objeto do Edital de Licitação na Modalidade de Tomada de Preço nº 0012021. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de pagamento será de até 10 (dez) dias, contados a partir da 

data final de cada período de aferição dos serviços, que será realizada quinzenalmente, quando 

serão apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou 

não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 

Velho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Prazo de pagamento será de até 10 (dez) dias consecutivos, após o 

recebimento dos documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os preços poderão ser revisados para mais ou para menos, após a 

duração de um ano, dependendo da Política Econômica adotada pelo Governo Federal. E será 

utilizado para correção dos preços dos serviços o índice do INPC do IBGE. 

PARÁGRAFO QUARTO – A aplicação do disposto no item acima, sobre o reajustamento dos 

preços se sujeita à manifestação das partes CONTRATANTE E OU CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO – Todas e quaisquer Faturas, não liquidadas nos respectivos vencimentos, 

serão acrescidas de Juros Moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados "PRO 

RATA TEMPORE", da data do vencimento até o efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS ROÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços de limpeza pública, contratadas com 

base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 

orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.05.000 Fonte SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2026 0100 Desenv. de Ações de Servs. Gerais, Conservação e Man. do Part. Público 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2028 0100 Desenv. de Ações de Limpeza Pública 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

5.1. O regime de execução do presente termo de contrato é em regime de empreitada por preço 

unitário, conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATANTE, em 

obediência ao Edital de Licitação na Modalidade de Tomada de Preço nº 001/2021, que integra 

independentemente de transcrição, e a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

6.1. Os Prazos de execução dos serviços de limpeza pública a constar no presente Contrato, 

gerado pelo Órgão competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO 

VELHO, para o objeto da licitação será de 12 (doze) meses, sendo de xxx de xxxxxx de 2021, até 

xx/xx/20xx, a contar da assinatura do respectivo termo de contrato, ou quando da entrega total dos 

quantitativos dos serviços que constituem o objeto do contrato, prevalecendo o que ocorrer 

primeiro; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo contratual fixado nesta cláusula não poderá ser alterado, salvo 

por interesse da Administração e mediante termo aditivo firmado entre as partes. 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. A contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

7.2. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

7.3. Providenciar os pagamentos à contratada, em até 10 (dez) dias após o vencimento e 

conforme emissão das Notas Fiscais atestadas pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 

Velho. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar o objeto do contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no 

Edital de Tomada de Preço nº 001/2021, neste Termo Contratual e na proposta vencedora do 

certame; 

8.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações; 

8.3. Iniciar os serviços objeto do contrato, no máximo até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

data da solicitação emitida pela Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho e a substituir, de imediato, 

qualquer veículo ou equipamento que venha apresentar defeito, que venha a impedir a sua devida 

utilização; 

8.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 

contratante; 

8.6. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 

contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da contratada, com referência às suas obrigações, não se 

transfere a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; 

8.7. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

8.8. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES: 

9.1. A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 

do fornecimento de mão-de-obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 
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ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros. 

9.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas 

à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes; 

9.3. Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão 

exclusivamente à CONTRATADA; 

9.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda vinculados a execução do presente contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados 

prepostos ou subordinados. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES: 

11.1. A contratada que ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de 

contrato e das demais cominações legais; 

11.2. A contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 

parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas garantidas a prévia defesa: 

I. Advertência, sanção de que trata o inciso I do Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 

aplicada nos seguintes casos: 

a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

II. Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 

Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela contratante): 

a) De 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestação dos 

serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 

b) De 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro 

na reincidência; 
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c) De 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer serviço 

rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar em até 05 (cinco) dias 

que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Tabocas do Brejo Velho, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

11.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III 

do item 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item; 

11.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso 

de inexistência ou insuficiência de crédito da contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 

execução fiscal, com os encargos correspondentes; 

11.5. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.2 supra, poderão ser aplicadas às 

empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 

a) Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

c) Sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 

11.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

11.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o contrato dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à 

multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida; 

11.8. As sanções previstas no item 10.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de 

não vencedoras, venham a ser convocada para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com 

este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

12.1. A rescisão contratual poderá ser: 

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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12.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da Administração. 

12.2. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido; 

12.3. A rescisão contratual de que trata o inciso I do Art. 78 acarreta as consequências previstas 

no Art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

13.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

CONTRATANTE, nos termos do artigo 67, da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

13.2. Caberá ao senhor Reginaldo Gonçalves dos Santos pertencente ao quadro da Secretaria 

Municipal de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, proceder ao 

acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos produtos que constituem o objeto deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS: 

14.1. Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do 

contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

14.2. O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido 

na fonte pagadora (Secretaria Municipal de Finanças, Departamento de Tributos), por se tratar de 

responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 

14.3. As contribuições previdenciárias serão retidas na fonte, conforme disposto no Decreto 

3.048 de 06/05/1999, regulamentado pelo Capítulo V, artigos 99 a 129 da Instrução Normativa 71 

de 10/05/2002, alterada pela Instrução Normativa 80 de 27/08/2002. 

14.4. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os 

tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 

erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 

pela autoridade competente; 

14.5. Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a 

execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 

dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FACULDADE DE EXIGIBILIDADE: 

15.1. Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da 

CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSICOES FINAIS: 

16.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e 

exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 

16.2. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Serra Dourada – BA, que prevalecerá sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, nos termos da legislação vigente e específica para isso, firmam 

o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que subscrevem depois de lido e achadas conforme. 

 

 

Tabocas do Brejo Velho – Bahia, _________ de ___________ de 2021. 

 

 

Prefeito Municipal 

 

Empresa Contratada 

 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Nome:                                                            Nome: 

CPF:      CPF:  

 


