
 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 

 
TIPO MENOR PREÇO 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, torna público que às 14 (quatorze) horas, do dia 24 de setembro 
de 2018, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Pinheiro Machado, 600, se 
reunirá a Comissão de Licitações, nomeados pela Portaria nº 159/2018, com a finalidade de 
receber propostas para a prestação de serviços abaixo descritos.  
 
Edital e anexos disponíveis em www.saosebastiaodocai.rs.gov.br 
Em caso de dúvidas ou quaisquer esclarecimentos o Setor de Licitação estará disponível nos 
seguintes horários: das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda a quinta-
feira e as sextas-feiras das 7h30min às 13h ou pelo fone: (51) 3635-2500 - Ramal 4004. 
 
1. OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços de coleta, triagem, 
transbordo e transporte de resíduos domiciliares e comerciais, além de destinação final em 
local licenciado pelo órgão competente, em todas as vias públicas situadas na zona urbana, 
assim como em parte da zona rural do Município, conforme memorial descritivo em anexo.  
1.1 O peso médio mensal a ser recolhido foi estimado em 400 toneladas/mês, tendo em vista 
as quantidades depositadas na empresa receptora, conforme dados fornecidos ao Município. 
A quilometragem média percorrida pelos veículos de coleta orgânica é de cerca de 3.000 
Km/mês e da coleta seletiva é de cerca de 400 Km/mês. 
1.2 O contratado ficará responsável pelo transporte dos resíduos coletados no Município de 
São Sebastião do Cai até a Central de Triagem de RSU e após transportar o rejeito até a 
destinação final dos resíduos, em local devidamente licenciado, comprovando a Licença de 
Transporte de Resíduos, emitida pelo órgão ambiental competente.  
1.3 O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, na modalidade de 
empreitada por preço global, conforme dispõe inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 
1.4 Do aceite e recebimento dos serviços: Os serviços desta licitação deverão ser iniciados no 
prazo proposto, contados da assinatura do contrato, para atender as exigências da Secretaria 
de Administração e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situada a 
Rua Pinheiro Machado, nº 600, nesta cidade. 
1.5 A empresa assumirá todas as responsabilidades ambientais sobre os serviços licitados 
junto ao órgão competente, e estará sujeita a responder civil e judicialmente pelos danos 
causados ao meio ambiente decorrente de inadequado manuseio dos resíduos sólidos 
urbanos, domésticos e comerciais. 
1.6 O contratado deverá fornecer um local de sua propriedade ou de terceirosdevidamente 
licenciado para o recebimento dos resíduos resultantes da coleta, sendo que os custos do 
transporte dos resíduos da triagem e estação de transbordo, da armazenagem e destinação 
final ocorrerão por conta do contratado. 
 
CARACTERISTICAS DOS CAMINHÕES COLETORES: 
1.7 Coleta de Resíduos Orgânicos: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo 
umcaminhãoequipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo 
para basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 
rodas;  com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento 
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traseira e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria 
em bom estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação. 
 
Coleta de Resíduos Seletivos: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo um caminhão 
equipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo para 
basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 rodas;  
com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento traseira 
e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria em bom 
estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação. 
 
1.8 Toda e qualquer alteração na programação da coleta, estabelecida no memorial descritivo, 
deverá ter a anuência prévia do contratante. 
 
2. ANEXOS DO EDITAL 
Fazem parte do presente Edital, os seguintes anexos:  
- Anexo "A" - Minuta de Contrato;  
- Anexo "B" - Memorial Descritivo 
- Anexo "C" - Modelo de Proposta de Preço; 
- Anexo "D" - Planilha de custos e orçamento; 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO 
Aos termos da presente licitação caberá impugnação, sem efeito suspensivo, conforme 
preceitua o artigo 41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que poderá ser 
apresentada até o quinto dia útil por qualquer cidadão e até segundo dia útil por licitantes 
interessados, da data que antecede à abertura do envelope de habilitação, devendo ser 
protocolizada no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situada 
na Rua Pinheiro Machado, 600, nesta cidade, endereçado à Comissão de Licitações. 
 
4. DA HABILITAÇÃO 
Poderão participar da licitação todos interessados, que atenderem às exigências deste Edital e 
exercerem atividade compatível com o objeto solicitado. 
 
5. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
No dia, hora e local acima fixado, em ato público, os interessados deverão comparecer e 
proceder à entrega da respectiva documentação e propostas, através de seu representante 
legal ou representante credenciado. A entrega deverá ser feita ao Setor de Licitações, não 
sendo admitido qualquer outro meio que não o expressamente indicado neste Edital.  
 
6. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
A documentação e a proposta serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local 
mencionados no preâmbulo, em uma via, assinadas ou rubricadas em todas as folhas pelos 
proponentes, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, 
contendo na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: 
 
 
         AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
         EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 
         ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
         PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
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AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
         EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 
         ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
         PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
 
6.1 O envelope no 01 - DOCUMENTAÇÃO - deverá conter: 
a) Registro Comercial da empresa no caso de firma individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais acompanhado, no caso de sociedade por 
ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo 
no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em exercício; ou decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
em vigor. 
c) Declaração da licitante de que atende ao disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição 
Federal. 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
e) Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei. 
f) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), conforme 
previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014; 
g) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial da empresa, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante) e em prazo não superior a 60 
(sessenta) dias da data designada para a data fixada do documento. 
h) Registro ou inscrição da empresa e do Profissional no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e CRA (Conselho Regional de Administração). As empresas que 
não utilizarem mão de obra terceirizada estarão dispensadas do registro no CRA, devendo 
apresentar declaração de que não utilizarão mão de obra terceirizada.  
1) Os profissionais detentores da(s) CAT(s) exigidas deverá possuir seu vínculo com a 
licitante, na data prevista para entrega dos documentos, em uma das seguintes situações, 
comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes documentos:  
2) Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de 
empregados ou registro em carteira profissional;  
3) Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente.  
4) Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou 
documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do 
administrador.  
i) Comprovação de que possui capacidade técnica de execução de serviços de características 
semelhantes ao objeto licitado. Em nome do profissional, esta comprovação deverá ser feita 
através de apresentação de atestados de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, 
demonstrando possuir o licitante, em seu quadro permanente, profissional de nível superior 
reconhecido pelas entidades profissionais, tanto na área de administração quanto na área de 
engenharia. Os referidos atestados deverão contemplar as seguintes características: 1) Coleta 
de resíduos sólidos urbanos; 2) Transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos até o local 
de destinação final e 3) Operação de unidade de transbordo; 4) Coleta semimecanizada.  
j) Relação dos veículos necessários ao desempenho das atividades solicitadas, atendendo no 
mínimo as características do item “2.a” do memorial descritivo, acompanhados do certificado 
de registro e licenciamentos dos veículos, notas fiscais quando novos, e no caso de leasing 
documento tendo como arrendatário a licitante. Se os veículos não forem de propriedade do 
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licitante, deverá ser anexado documento hábil entre o licitante e o vendedor (no caso de 
veículo novo), locador ou cedentevisando melhor segurança ao município.  
k) Apresentação de laudos Técnicos de condições ambientais de trabalho - LTCATdo PCMSO 
(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e o PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais) para todas as fases, juntamente com declaração formal atestando que a 
licitante cumpre com as normas relativas à saúde e a segurança do trabalho, emitida por 
médico ou engenheiro de segurança do trabalho. 
l) Apresentação de declaração do proprietário do aterro para destinação final, se a licitante não 
for à detentora do empreendimento, no sentido do aceite expresso de recebimento dos 
resíduos provenientes de São Sebastião do Caí, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. O 
local da destinação final deverá estar em um raio máximo de 80km da sede da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí. 
m) Apresentação de licença de operação do aterro sanitário, licenciado pelo órgão 
competente. 
n) Apresentação de licença de operação da Central de triagem de RSU e estação 
detransbordo os resíduos sólidos licenciados pelo órgão competente, se a licitante não for à 
detentora do empreendimento, no sentido do aceite expresso de recebimento dos resíduos 
provenientes de São Sebastião do Caí, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. 
o) Declaração de pleno conhecimento dos locais e das condições em que serão prestados os 
serviços objeto desta licitação, e de que possui condições para o cumprimento integral e 
pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente edital. 
p) Declaração de que possui equipamentos, pessoal e instalação apropriada para a execução 
do objeto licitado. 
q) Declaração da licitante de que aceita integralmente as condições do edital e assume integral 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos dados e documentos apresentados; 
r) Declaração da licitante de que não foi considerada inidônea para licitar, sob as penas da Lei, 
Anexo II; 
s) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
Índice de Liquidez Geral (LG)  
Índice de Liquidez Corrente (LC) 
Índice de Solvência Geral (SG) 
 LG = AC + ARLPIgual ou superior a 1,0 
  PC + PNC 
 LC = ACIgual ou superior a 1,0 
           PC 
SG =AT   Igual ou superior a 1,0 
                      PC + PNC  
AC = Ativo Circulante. 
RLP = Ativo Realizável em Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
PNC =Passivo Não Circulante 
 
6.1.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar junto com a 
documentação, declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa. Caso não apresente 
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. 
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6.1.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada 
por cartório competente ou por funcionário do Município, ou ainda por publicação em órgão da 
imprensa oficial. As autenticações por funcionário do Município serão efetuadas no máximo até 
o dia anterior a abertura da licitação. 
 
6.2 O envelope nº 02-PROPOSTA- deverá conter:  
a) Proposta financeira, conforme anexo “C”, mencionando o preço, por mês, dos serviços de 
coleta e transporte de resíduos domiciliares,comerciais e seletivas, devendo estar inclusos 
todos os custos de pessoal, despesas com veículos, encargos sociais e demais encargos que 
incidam sobre os serviços; 
b) A proposta financeira deverá ser acompanhada de planilha de custos que demonstre a 
composição do custo dos serviços, com no mínimo os itens relacionados na planilha custos - 
orçamento financeiro, conforme anexo “D”. 
 
6.3 As propostas deverão preencher os seguintes requisitos:  
a) As propostas deverão ser apresentadas pelo preço global, em moeda nacional, e com 
validade de 60 (sessenta) dias.  
b) Deverão ser entregues em uma via, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.  
c) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
qualquer disposição deste edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se assim as que contiverem preços vis ou excessivos, face aos preços de 
mercado. 
 
7. DO JULGAMENTO 
7.1 A proposta cujo objeto não atender às especificações do presente Edital, será 
desclassificada. 
7.2 Esta licitação, para efeitos do julgamento das propostas classificadas, é do tipo menor 
preço. 
7.3 O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de 
licitação, de acordo com os critérios estabelecidos no ato convocatório. Será considerada 
vencedora a licitante que apresentar menor preço global mensal. 
7.4 Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 44 
da Lei nº 8.666/93. 
7.5 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no §2º 
do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação será por sorteio, em ato público, previamente 
designado, com convocação dos interessados, na forma do § 2º, do art. 45 da mesma lei. A 
Comissão poderá, no interesse público, sugerir a revogação ou anulação da licitação, no todo 
ou em parte, justificadamente. 
7.6 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 
acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 
previdenciário a ser suportado pelo Município. 
7.7 A Comissão de licitação não aceitará propostas com valores superiores ao estipulado na 
planilha de custos e orçamento (Anexo “D”). 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 
da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a todos os interessados os recursos ali previstos, de 
maneira que, somente após o julgamento daqueles interpostos, ou em caso de renúncia 
expressa, dar-se-á prosseguimento à fase seguinte dos procedimentos. 
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9. DO PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO 
9.1 Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias para 
assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da cominação da 
pena de advertência, prevista pelo inciso I do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.2 A Administração, quando o convocado não assinar termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da cominação antecedente. 
9.3 O adjudicatário terá um prazo de até 05 (cinco) dias para o início da execução do objeto da 
licitação, contados da assinatura do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, 
ou eventualmente de alteração contratual procedida em conformidade com as disposições do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1 O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 
iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, previsto 
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
10.2 A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o contrato, desde que o faça através 
de aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
11.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 Os pagamentos serão mensais, no valor correspondente à prestação mensal dos serviços 
objeto desta licitação, auferidos pelo setor da Administração contratante encarregado do 
acompanhamento e fiscalização dos serviços. 
11.2 Os pagamentos somente serão efetuados mediante a apresentação das guias, 
devidamente quitadas, de recolhimento das contribuições mensais para o INSS e FGTS, 
devidas pela empresa, relativas aos funcionários utilizados pela mesma na execução dos 
serviços.  
11.3 O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) 
meses, na forma da legislação vigente. 
11.4 Os serviços serão pagos a CONTRATADA após a aceitação de cada fatura mensal pela 
fiscalização da Secretaria de Administração e Meio Ambiente. As faturas deverão ser 
apresentadas junto a Secretaria Municipal, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente 
à prestação dos serviços. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias 
contados da apresentação da fatura. 
11.5 A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos 
os pagamentos à CONTRATADA. 
11.6 No caso de atraso no pagamento pela CONTRATANTE poderá ser aplicada multa de 
0,01% ao dia sobre o valor do objeto contratual. 
 
12.  DO CONTRATO 
Do termo de contrato a ser assinado pelo adjudicatário,constará além das condições 
enunciadas na respectiva minuta, anexa, aquelas previstas pelo artigo 55 e pelos artigos 77 a 
79, todos da Lei nº 8.666/93, instrumento contratual esse que fará parte integrante desse 
Edital, para todos os fins e efeitos. 
 
13. RESPONSABILIDADES, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONTRATADA. 
13.1 A contratada declara ter pleno conhecimento do local onde executará o objeto da licitação 
e de suas condições, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral das 
obrigações assumidas. 
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13.2 Acontratada deverá cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho e da Engenharia Ambiental aplicáveis. 
13.3 Assume a contratada inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, atendidas as condições do Edital. A inadimplência da 
contratada com relação aos encargos referidos não transfere a contratante à responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
13.4 Deverá a contratada, também, obedecer a todas as normas da Legislação pertinentes à 
execução dos serviços. 
13.5 A Empresa deverá apresentar seguro em favor de terceiros 
 
14.  DEMAIS ENCARGOS DA CONTRATADA 
A manutenção e conservação dos equipamentos utilizados na prestação dos serviços, e ainda 
aquisição e manutenção dos equipamentos de segurança dos trabalhadores, bem como a 
exigência de seu uso.   
 
15.  PROCEDIMENTOS 
15.1 Na data, local e horário designados, a Comissão de Julgamento procederá 
impreterivelmente, ao recebimento dos envelopes, em sessão pública, perante os interessados 
presentes, recebendo dos licitantes os respectivos envelopes fechados, contendo as 
respectivas habilitações (envelope nº 01) e propostas (envelope nº 02), envelopes estes que 
serão verificados e rubricados pela Comissão e pelos presentes.  
15.2 Logo após, terá início a fase de Habilitação, sendo aberto o envelope nº 01, contendo os 
documentos de Habilitação, que serão verificados e rubricados pela Comissão e pelos 
presentes. 
15.3 Os interessados que não atenderem as condições aqui exigidas serão julgados 
inabilitados para a fase seguinte, sendo-lhes restituído, após o decurso dos prazos recursais 
ou após sua renúncia explícita, o envelope nº 02, devidamente fechado. 
15.4 Na mesma sessão, ou em data subsequente designada, dar-se-á início a fase de 
classificação dos interessados habilitados, sendo aberto o envelope nº 02, contendo as 
respectivas propostas, que serão verificadas e rubricadas pela Comissão e pelos presentes. 
15.5 As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste Edital, 
serão classificadas por ordem crescente dos preços aceitáveis, como estabelecido no item 
Julgamento, deste Edital.  
15.6 As propostas que desatenderem as condições aqui estabelecidas, ou apresentarem 
preços inexequíveis, excessivos ou incompatíveis, com relação ao objeto desta licitação, serão 
julgadas desclassificadas e, após o decurso dos prazos recursais, deixarão de participar da 
fase subsequente, considerando-se excluídas do processo. 
 
16.  DAS PENALIDADES 
16.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, ao contratado serão aplicadas as 
sanções elencadas pelo artigo 87 da Lei nº 8.666/93, isolada ou cumulativamente, sendo que 
para tais efeitos, e estabelecido que a multa corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, em caso de infração contratual, e a 10% (dez por cento) do valor do contrato em caso 
de rescisão, sem prejuízo das demais sanções elencadas pela Lei. 
16.2 Por dia de atraso no início dos serviços: multa diária de 1% (um por cento) do valor do 
contrato limitado a 15 (quinze) dias, sob pena de rescisão contratual. 
 
17.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 
do presente Edital. 
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17.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos. 
17.3 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes, seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão.  
17.4 A Comissão de Julgamento poderá, ao seu exclusivo critério, louvar-se em pareceres 
técnicos ou jurídicos pertinentes à licitação. 
17.5 Apresente licitação rege-se pela Lei Federal de nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, sendo declarado competente o Foro da Comarca de São Sebastião do 
Caí para dirimir controvérsias emergentes da presente licitação.  
17.6 É vedado a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação utilizando-se de 
recursos meramente protelatórios, sobpena de lhe serem aplicadosàs sanções administrativas 
cabíveis, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
São Sebastião do Caí, 08 de agosto de 2018.  
 
 
 

Clóvis Alberto Pires Duarte 
Prefeito Municipal 
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ANEXO “A” 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018- MINUTA DE CONTRATO 
 
Pelo presente instrumento de contrato, as partes, o Município de São Sebastião do Caí, CNPJ 
nº 88.370.879/0001-04, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duartee 
__________________________________, sediada na rua/av.________, nº______, 
em__________________,____, CNPJ nº______________________, representada pelo 
Sr.(a)____________________, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, em 
conformidade com a Concorrência nº 003/2018, efetivado pela Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Caí, têm entre si, certo e ajustado um contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
para execução dos serviços abaixo descritos.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços de coleta, triagem, 
transbordo e transporte de resíduos domiciliares e comerciais, além de destinação final em 
local licenciado pelo órgão competente, em todas as vias públicas situadas na zona urbana, 
assim como em parte da zona rural do Município, conforme memorial descritivo em anexo.  
1.1 O peso médio mensal a ser recolhido foi estimado em 400 toneladas/mês, tendo em vista 
as quantidades depositadas na empresa receptora, conforme dados fornecidos ao Município. 
A quilometragem média percorrida pelos veículos de coleta orgânica é de cerca de 3.000 
Km/mês e da coleta seletiva é de cerca de 400 Km/mês. 
1.2 O contratado ficará responsável pelo transporte dos resíduos coletados no Município de 
São Sebastião do Cai até a Central de Triagem de RSU e após transportar o rejeito até a 
destinação final dos resíduos, em local devidamente licenciado, comprovando a Licença de 
Transporte de Resíduos, emitida pelo órgão ambiental competente.  
1.3 O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, na modalidade de 
empreitada por preço global, conforme dispõe inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 
1.4 Do aceite e recebimento dos serviços: Os serviços desta licitação deverão ser iniciados no 
prazo proposto, contados da assinatura do contrato, para atender as exigências da Secretaria 
de Administração e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situada a 
Rua Pinheiro Machado, nº 600, nesta cidade. 
1.5 A empresa assumirá todas as responsabilidades ambientais sobre os serviços licitados 
junto ao órgão competente, e estará sujeita a responder civil e judicialmente pelos danos 
causados ao meio ambiente decorrente de inadequado manuseio dos resíduos sólidos 
urbanos, domésticos e comerciais. 
1.6 O contratado deverá fornecer um local de sua propriedade ou de terceiros devidamente 
licenciado para o recebimento dos resíduos resultantes da coleta, sendo que os custos do 
transporte dos resíduos da triagem e estação de transbordo, da armazenagem e destinação 
final ocorrerão por conta do contratado. 
 
CARACTERISTICAS DOS CAMINHÕES COLETORES: 
1.7 Coletas de Resíduos Orgânicos: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo um 
caminhão equipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo para 
basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 rodas;  
com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento traseira 
e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria em bom 
estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação. 
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Coleta de Resíduos Seletivos: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo um caminhão 
equipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo para 
basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 rodas;  
com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento traseira 
e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria em bom 
estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação.  
 
1.8 Toda e qualquer alteração na programação da coleta estabelecida no memorial 
descritivo,deverá ter a anuência prévia do contratante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Recolhimento de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, produzidos por imóveis 
residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos plásticos. 
b) As coletas serão nas frequências estabelecidas no memorial descritivo anexo ao edital.  
c) Será obrigação da CONTRATADA ainda, o recolhimento de resíduos provenientes de 
recintos de exposições e comemorações constantes do Calendário de Eventos Oficiais do 
município, ou realizados com o apoio deste, e ainda os resíduos provenientes dos edifícios 
públicos. 
d) A CONTRATADA recolherá o lixo doméstico e comercial acondicionado em sacos plásticos, 
porém seus funcionários deverão apanhar e transportar os resíduos que tiverem caído da 
coletaestiverem mal acondicionados ou largados dentro das lixeiras, ou ainda que caírem de 
sacos que estiverem rasgados.  
e) O serviço de transporte deverá obedecer às normas do Código Brasileiro de Trânsito e 
demais procedimentos que regem o transporte deste tipo de resíduos. 
f) A CONTRATADA deverá fornecer uniforme para seus funcionários, que os identifiquem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ENCARGOS DA CONTRATADA 
São de exclusiva e expressa responsabilidade da CONTRATADA as obrigações sociais e de 
proteção aos empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com relação a esses 
encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato. Além dos encargos citados, todos os demais encargos, 
bem como os impostos e taxas, que porventura recaiam ou vierem a recair sobre o contrato, 
bem como as despesas com os veículos usados na coleta, serão de total e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
A responsabilidade sobre a garantia dos serviços em questão será total e exclusiva da 
CONTRATADA. A realização dos serviços começará em até 05 (cinco) dias, após a assinatura 
do presente instrumento.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução dos serviços o valor mensal de 
R$_________________(_________________________________________________). 
5.1 O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) 
meses, na forma da legislação vigente. 
5.2 Os serviços serão pagos a CONTRATADA após a aceitação de cada fatura mensal pela 
fiscalização da Secretaria de Administração e Meio Ambiente. As faturas deverão ser 
apresentadas junto a Secretaria Municipal, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente 
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a prestação dos serviços. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias 
contados da apresentação da fatura. 
5.3 A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos à CONTRATADA. 
5.4 No caso de atraso no pagamento pela CONTRATANTE poderão seraplicadas multa de 
0,01% ao dia sobre o valor do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Os pagamentos somente serão efetuados mediante a apresentação das guias, devidamente 
quitadas, de recolhimento das contribuições mensais para o INSS e FGTS, devidas pela 
empresa, relativas aos funcionários utilizados pela mesma na execução dos serviços.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada será efetuada mediante acordo 
escrito firmado pelas partes, que fará parte integrante deste instrumento, observado as 
condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas à 
Administração na forma do inciso I do artigo 58 da Lei nº 8.666/93. A CONTRATANTE poderá 
modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às suas finalidades e 
seus interesses, respeitados os direitos da contratada, com base no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.1 O Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela contratante, quando necessária à 
modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do 
objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93. 
7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do contrato. 
7.3 Havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E VALIDADE DO CONTRATO 
O Contrato deverá ser executado fielmente pela contratada, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo pelas consequências da inexecução total ou parcial. 
8.1 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria de Administração e Meio 
Ambiente. 
8.2 A CONTRATADA é obrigada a corrigir e refazer, às suas expensas, em todo ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 
execução. 
8.3 O CONTRATANTE, através da Secretaria de Administração e Meio Ambiente, exercerá 
fiscalização sobre os serviços executados, podendo, a qualquer tempo, determinar a 
reexecução dos serviços que julgar deficientes, o que deverá ser feito sem quaisquer novos 
ônus para o Município. 
8.4 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, e pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do 
Contrato. 
8.5 A inadimplência da CONTRATADA, relativa aos encargos referidos não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato. 
8.6 A validade do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 
iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO  
Constituem motivos para rescisão do contrato os seguintes: 
I- o não cumprimento de cláusulas contratuais; 
II- o cumprimento irregular de cláusulas, especificações e prazos;  
III- o atraso injustificado no início dos serviços;  
IV- a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
V - a subcontratação do objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, exceto a permitida 
pela CONTRATANTE, bem como fusão, cisão ou incorporação, que afetem sua execução; 
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução; 
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução;  
VIII - demais causas de rescisão previstas pelo art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.1 O inadimplemento de qualquer condição avençada, e/ou a inexecução total ou parcial do 
contrato pela CONTRATADA enseja sua rescisão, com todos os ônus e consequências daí 
decorrentes, tanto contratuais como legais.  
9.2 Caso a CONTRATADA não execute quaisquer serviços previstos a CONTRATANTE 
reserva-se o direito de executá-los, diretamente ou por terceiros, hipótese em que a 
CONTRATADA responderá pelos custos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as 
penalidades aludidas neste Contrato. 
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, ao CONTRATADO serão aplicadas 
as sanções elencadas pelo artigo 87 da Lei nº 8.666/93, isolada ou cumulativamente, sendo 
que para tais efeitos, e estabelecido que a multa corresponda a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato, em caso de infração contratual, e a 10% (dez por cento) do valor do contrato em 
caso de rescisão, sem prejuízo das demais sanções elencadas pela Lei. 
10.2 Por dia de atraso no início dos serviços: multa diária de 1% (um por cento) do valor do 
contrato limitado a 15 (quinze) dias, sob pena de rescisão contratual. 
10.3 As multas serão calculadas tendo por base o valor atualizado do contrato.  
10.4 Cumulada com a pena de multa poderão seraplicadas a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
10.5 O presente contrato poderá ser rescindido pela Administração Municipal, se forem 
deixadas de serem cumpridas quaisquer das obrigações assumidas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas nas subcláusulas acima, desde que a rescisão seja 
notificada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
A CONTRATANTE na forma do instituído no inciso "I" do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, e 
alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 daquela Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização 
de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 78. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO À LEI E AO EDITAL 
As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições legais 
atinentes a contratos (Lei nº 8.666/93), bem como as contidas no Edital, ainda que não 
transcritas no contrato. O presente contrato está vinculado ao Edital de Concorrência nº 
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003/2018, e é regido pela Lei nº 8.666/93, e alterações, que terá aplicabilidade onde o contrato 
for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO 
A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento do objeto da licitação, e de suas condições 
pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações 
assumidas. A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
exigidas pela Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CUSTEIO E DOTAÇÃO 
As despesas e/ou custeio dos serviços objeto do presente contrato serão atendidas com 
recursos provenientes do orçamento vigente: 
 
51680 - Ordinária 
0500 - Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
0501 - Secretaria de Obras e Saneamento 
04.122.0021.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para solucionar todas as questões 
oriundas deste contrato, renunciando as partes qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de 
acordo com o estipulado. 
 
São Sebastião do Caí, XX de agosto de 2018. 
 
 
 
        Prefeito Municipal                                                                           Contratado 
            Contratante 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
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ANEXO “B” 

 
MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 

 
Memorial Descritivo para a contratação de prestação de serviços de coleta, triagem, 
transbordo e transporte de resíduos domiciliares e comerciais, além de destinação final em 
local licenciado pelo órgão competente, em todas as vias públicas situadas na zona urbana, 
assim como em parte da zona rural do Município. O recolhimento de lixo deverá obedecer aos 
seguintes critérios: 
 
1. FREQUÊNCIA DA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS: 
 
RECOLHIMENTO DIÁRIO TURNO MANHÃ: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Loteamento Laux 10h e 20min 
Loteamento São Sebastião 10h e 35min 
Bairro Vila Rica 11h e 30min 
Localidade da Várzea 12h 
Loteamento Morada do Vale 12h e 30min 
Loteamento Rio da Mata 13h 
Rua Antônio Prado 13h e 30min 
Loteamento São Rafael 14h 

 
RECOLHIMENTO DIÁRIO TURNO TARDE: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Loteamento Popular 12h e 30min 
Bairro Rio Branco 13h e 30min 
Localidade da Várzea / Angico 14h e 10min 
Bairro Navegantes - beira do rio 15h 
Bairro Navegantes 17h 
Bairro Centro 18h 

 
RECOLHIMENTO SEGUNDAS E SEXTAS: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Localidade de Morro Rozeta 05h 
Localidade de Passo da Taquara 06h e 15min 
Localidade Vale do Caí 07h 
Localidade de Coxinha Verde 07h e 15min 
Localidade de Pinheirinho 07h e 35min 
Vila São Martin 08h e 40min 
Localidade de Areião 09h e 30min 
Bairro Conceição 10h 
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RECOLHIMENTO TERÇAS TURNO MANHÃ: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
UCS 05h 
Campo da Barra 05h e 30min 
Localidade de Maçonaria 07h e 30min 
Oficinas RS 122 09h e 30min 

 
 
RECOLHIMENTO TERÇAS TURNO TARDE: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Oficinas / Hospital 12h e 30min 
Localidade de Angico 14h e 00min 
Bairro Navegantes 14h e 30min 
Bairro Quilombo 17h e 30min 

 
 
RECOLHIMENTO QUARTAS: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Localidade da Barra 05h e 40min 
Localidade de Pareci Velho 06h e 30min 
Localidade de Picaça 07h e 15min 
Localidade de Passo da Taquara 07h e 45min 
Localidade de Conceição 08h e 30min 
Restaurantes 10h 

 
 
RECOLHIMENTO QUINTAS TURNO MANHÃ: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Beira da RS 122 até a Localidade de Areião 05h 
Figueira / Morro do Macaco Branco 06h 
Localidade de Campestre / Sertão Capivara 07h 
Santuário / Localidade de Maçonaria 08h e 30min 
Localidade de Canto Alegre 09h e 30min 
Localidade de Angico 09h e 50min 
RS 122 10h 

 
 
RECOLHIMENTO QUINTAS TURNO TARDE: 
 

LOCALIDADE HORÁRIOS 
Localidade de Arroio Bonito 12h e 30min 
Localidade de Campestre 13h e 15min 
Agrosul 14h e 30min 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
a) Coleta de Resíduos Orgânicos: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo um caminhão 
equipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo para 
basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 rodas;  
com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento traseira 
e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria em bom 
estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação;  
 
Coleta de Resíduos Seletiva: A coleta deverá ser efetuada com no mínimo um caminhão 
equipado com coletor compactador provido de sistema hidráulico e Dispositivo para 
basculamento de contêineres plásticos “Lifter” (Múltiplos) para contêineres de 2 ou 4 rodas;  
com capacidade de recolhimento entre 15m³ a 21m³, com plataforma de carregamento traseira 
e basculamento hidráulico para descarga. Os veículos deverão ter chassi e carroceria em bom 
estado de conservação, com no máximo 05 (cinco) anos de fabricação; 
 
b) Em nenhuma hipótese o serviço de coleta poderá ser interrompido ou transferido de dia, 
sem prévia autorização do setor competente do Município; 
 
d) A empresa deverá fornecer uniforme para seus funcionários, que os identifiquem; 
 
e) A coleta diária corresponde aos dias de segunda até sexta feira. Porém, a empresa deverá 
efetuar o recolhimento de lixo na manhã de sábado (a partir das 9 horas), na zona central da 
cidade, no perímetro delimitado pelas Ruas General Câmara, Rua São João, Rua Selbach e 
Rodovia RS-122. Além disso, a empresa será responsável pelo recolhimento do lixo nos 
eventos oficiais do Município, na manhã posterior ao evento. Deverá ser recolhido o lixo nos 
feriados civis e religiosos, se coincidirem com dias de recolhimento, com exceção do dia 25 de 
dezembro e 01 de janeiro; 
 
f) A empresa recolherá o lixo doméstico, comercial acondicionado em sacos plásticos, bem 
como o lixo seletivo através de coleta semimecanizada, porém seus funcionários deverão 
apanhar e transportar os resíduos que tiverem caído da coleta estiver mal acondicionados ou 
largados dentro das lixeiras, ou ainda que caírem de sacos que estiverem rasgados. No 
transporte dos resíduos, a contratada deverá tomar todas as precauções no sentido de evitar o 
transbordamento do veículo para a via pública;  
 
g) A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Meio Ambiente fará ampla 
fiscalização sobre os materiais utilizados e os serviços executados. Caso algum material ou 
serviço esteja em desacordo com o previsto na licitação, o serviço ou o material será refeito 
sem custo para o Município; 
 
h) A empresa recolherá o lixo doméstico e o encaminhará para a central de triagem e 
transbordo. Foi considerado no cálculo de custos um aproveitamento através da reciclagem 
dos resíduos de 10% do total coletado; 
 
i) Os horários acima mencionados são aproximados, admitindo-se variações de horário, 
porém, na medida do possível deverão ser obedecidos. Qualquer alteração nas frequências ou 
horários deverão ser aprovados pela Administração Municipal;  
 
São Sebastião do Caí, XX de agosto de 2018. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

 
ANEXO "C" 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Apresentamos a V. Srs. nossa proposta para a contratação de prestação de serviços de 
coleta, triagem, transbordo e transporte de resíduos domiciliares e comerciais, além de 
destinação final em local licenciado pelo órgão competente, em todas as vias públicas situadas 
na zona urbana, assim como em parte da zona rural do Município, pelo valor mensal de 
R$_________________(_________________________________________________). 
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente 
licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no momento de 
convocação, indicando para este fim o Sr.______________________, carteira de identidade nº 
________________ e CPF nº ________________, como representante legal desta empresa.  
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no edital de licitação e seus anexos, além de declarar que vistoriamos os locais a serem 
percorridos para coleta e transporte objeto deste edital, e que temos pleno conhecimento dos 
serviços a serem executados. 
 
São Sebastião do Caí, ____ de __________________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


