PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 - PROCESSO N.º 48/2011
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, DESCARGA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E DEMAIS
SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

01 – PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura Municipal de Alumínio, por seu Prefeito Municipal, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a
CONCORRÊNCIA em epígrafe, nos termos do Processo n. º 48/2011.
1.2 A presente licitação é do tipo menor preço e se processará de
conformidade com este Edital e pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de
Junho de 1.993, com suas alterações.
1.3 Os envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTOS” deverão ser
protocolizados no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de
Alumínio – até às 14:15 horas do dia 25/07/2011, a abertura dar-se-á no
mesmo dia às 14:30 horas, na sala de reuniões de licitação, com registro
em ata.
1.3.1 – A Prefeitura Municipal de Alumínio não é responsável pelo
extravio ou recebimento em atraso de envelopes que não forem
entregues em mãos e contra protocolo no local indicado.

02 – OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 – Visa a presente licitação a contratação de empresa para prestação
de serviços de
coleta, transporte, descarga e destinação final de resíduos
e demais serviços afins e correlatos no município de Alumínio, consistentes
em: coleta de lixo domiciliar, comercial, industrial (resíduos de
características similares aos domiciliares) e hospitalar; limpeza, lavagem e
desinfecção de feiras livres, com remoção dos resíduos resultantes; varrição
de vias e logradouros públicos; raspagem e remoção de resíduos
acumulados em sarjetas de vias publicas; limpeza, poda e manutenção de
praças públicas; execução de serviços gerais através de equipe padrão e
esses
caracterizados
pela
utilização
de
caminhões
coletores
compactadores de lixo, caminhões carroceria e basculante, caminhão com
equipamento para hidrojateamento de alta pressão, retro escavadeiras;
operação e manutenção de aterro sanitário caracterizado pela abertura
de valas com utilização de escavadeira hidráulica e caminhões
basculantes, e cobertura de terra com trator de lamina D-6 ou similar; com
fornecimento de toda mão de obra necessária à execução dos serviços,
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seja ela direta e/ou indireta, fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos, uniformes e equipamentos de segurança, conforme
Memorial Descritivo deste edital e seguintes especificações:
2.1.1 – Por lixo domiciliar entende-se todo e qualquer resíduo ou
detrito, apresentado regularmente ou expressamente para coleta, de
acordo
com
dados
do
projeto
básico,
percorrendo
aproximadamente 56.000 m (Zona Urbana) + 64.000 m (Zona Rural) +
2500 m (dependências internas da C.B.A – Companhia Brasileira de
Alumínio), incluindo-se aqueles em estabelecimentos comerciais e
industriais (similares aos resíduos domiciliares – Classe II).
2.1.2 – Por lixo hospitalar entende-se todo e qualquer resíduo ou
detrito, apresentado regularmente ou expressamente para coleta, de
acordo
com
dados
do
projeto
básico,
percorrendo
aproximadamente 21km (Zona Urbana), incluindo-se pronto-socorro,
postos de atendimento médico, farmácias, clinicas médicas,
odontológicas, veterinárias,
laboratórios e
estabelecimentos
congêneres (Classe I).
2.1.3 – Entende-se por serviços de varrição de vias públicas, a varrição
propriamente dita das sarjetas das vias contempladas pelo serviço,
bem como das calçadas existentes. Compõem também esse serviço,
a disposição dos resíduos coletados em sacos plásticos e a remoção
dos mesmos para local a ser determinado pela Prefeitura.
Para execução dos serviços acima, haverá a necessidade de, 01
(um) motorista, 20 (vinte) varredores, com à disposição os seguintes
equipamentos:
01 (um) basculante toco (6 m3), lutocares, sacos plásticos, enxadas,
vassourões, pás, rastelos e ferramentas diversas.
2.1.4 – Os serviços de limpeza e desinfecção de feiras livres
caracterizam-se pela limpeza de locais destinados à realização de
comercialização de alimentos e outros, desde que devidamente
autorizados pela Prefeitura. Assim, a licitante vencedora do presente
certame deverá executar os serviços de varrição, disposição do
material varrido em sacos plásticos, lavagem de vias públicas, com
utilização de caminhão tanque (capacidade mínima de 6.000 litros)
equipado com moto-bomba pressão d’água e mangueiras com no
mínimo 20 (vinte) metros de comprimento.
2.1.5 – Entende-se por serviços de raspagem e remoção de resíduos
de sarjetas de vias públicas, a raspagem de resíduos e detritos
diversos propriamente ditos, acumulados em sarjetas das vias
públicas contempladas pelo serviço. Compõem também esse
serviço, a disposição dos resíduos coletados em sacos plásticos e a
remoção dos mesmos para local a ser determinada pela Prefeitura.
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2.1.6 – Entende-se por serviços de limpeza, poda e manutenção de
praças públicas, a limpeza de resíduos e detritos diversos, poda de
arbustos, arvores, e serviços diversos á critério da fiscalização em
praças públicas, conforme relação Anexo VI. Compõem também
esse serviço, a disposição e a remoção dos resíduos e detritos
coletados para local a ser determinada pela Prefeitura.
2.1.7 – Os serviços gerais (Equipe Padrão) mencionados no objeto
desta licitação, referem-se aqueles cuja determinação de execução
ficarão a Cargo do Departamento Municipal de Serviços Urbanos
desta Prefeitura. Entre tais serviços, incluem-se os de manutenção e
limpeza de bocas de lobo, poços de visita, guias e sarjetas, limpeza e
higienização de abrigos de ônibus, limpeza de lixeiras comunitárias,
limpeza em canaletas e tubulações de concreto de estradas vicinais
e serviços de limpeza geral em eventos diversos.
Para execução dos serviços relativos aos itens 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7
acima, haverá a necessidade de equipe padrão composta de 8
(oito) ajudantes, sendo que terão à disposição os seguintes
equipamentos: 01 (um) caminhão basculante para o transporte de
resíduos até o local destinado, lutocares, sacos plásticos, enxadas,
vassourões, pás, rastelos e ferramentas diversas.
2.1.8 – Entende-se por operação e manutenção do aterro sanitário, a
abertura de valas com escavadeira hidráulica, transporte de terra
com caminhão basculante truck no próprio local, disposição do lixo e
demais resíduos citados acima no interior das valas, e posterior
cobertura com terra do próprio local com trator de lamina tipo D-6 ou
similar.
A licitante vencedora deverá manter o local com vigilância 24 Hs
(mínimo de um vigia em horários alternados), inclusive feriados e finais
de semana, bem como, construir uma guarita para abrigo e controle
de acesso ao aterro.
O local atual de destinação do lixo domiciliar e demais resíduo
oriundos da realização dos serviços ora licitados (aterro sanitário) está
localizado no Município de Alumínio. Caso haja alterações caberá a
Prefeitura designar novo local.
2.2 – A solicitação para aumento e redução de horas de trabalho, será
efetuada pela Prefeitura através do Departamento Municipal de Serviços
Urbanos, por escrito e com 24 horas de antecedência, no mínimo.
2.3 – A Prefeitura utilizará os equipamentos à medida de suas necessidades
e pagará somente os serviços efetivamente executados.
2.4 – Para os serviços de coleta domiciliar e hospitalar será considerado
horário normal de trabalho, de segunda-feira a sábado, com início da
jornada de trabalho para as 07:00 e término após a conclusão dos setores a
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serem coletados, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição da mão de
obra envolvida nos serviços. Já os serviços de varrição de vias e logradouros
públicos, raspagem de sarjetas e manutenção de praças públicas, os
serviços iniciar-se-ão, diariamente, às 07:00 horas, com intervalo de 01 (uma)
hora para refeição da mão de obra envolvida nos serviços, cumprindo a
realização dos serviços constantes do Memorial Descritivo deste edital ate o
final da jornada regular de trabalho, ou seja, até as 16:00h.
Da mesma forma, os serviços de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras,
deverão ser realizados de acordo com o estabelecido no Memorial
Descritivo. Os serviços relacionados à equipe padrão serão realizados de
acordo com solicitações do Departamento Municipal de Serviços Urbanos.
Tais procedimentos serão idênticos no caso dos serviços de raspagem de
sarjetas e manutenção das praças públicas. Caso haja, em qualquer dos
serviços licitados, necessidade de extensão das jornadas, os eventuais
valores referentes à H.E.’s e demais encargos, ficarão por conta da licitante
vencedora.
2.4.1 – A licitante vencedora deverá fornecer as ferramentas em tipos
e quantidades compatíveis com o volume dos serviços, bem como
uniformes na cor padrão da P. M. Alumínio e equipamentos de
segurança, sendo que seus preços deverão prever tais custos.
2.5 – Em caso de emergência, a Prefeitura poderá requisitar os serviços a seu
critério aos sábados, domingos e feriados, desde que atendido disposto no
item 2.3 deste edital.
03 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
3.1 – O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar do 5º dia após
a ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado dentro dos limites
estabelecidos no artigo n. º 57, inciso II da lei de Licitações.
3.2 – A empresa vencedora deverá assinar o contrato dentro de no máximo
05 (cinco) dias após a convocação feita pela Prefeitura, sob pena de multa
de 40% sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações.
3.3 – O Departamento requisitante indicará um representante para o
acompanhamento e fiscalização dos serviços aqui solicitados.
04 – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou
diminuídas conforme as necessidades da Prefeitura, dentro dos limites legais
permitidos.
4.2 – A Prefeitura não fornecerá nenhum equipamento, material ou pessoal
para execução dos serviços, que deverão ser de exclusiva responsabilidade
da licitante vencedora.
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4.3 – Para execução dos serviços de coleta de lixo domiciliar regular serão
necessários 02 (dois) veículos coletores compactadores com capacidade
mínima de 15 (quinze) m3 de lixo compactado, devendo estar equipados
com dispositivos de coleta de líquidos percolados, com reservatórios e
dispositivos de liberação do liquido. Tais equipamentos deverão ser
fechados para evitar derramamento de resíduos nas vias públicas, além de
dispor de borda de carregamento abaixo de 1,00 m. Além disto, deverão
possuir sistema de descarga automática, sem necessidade de mão de obra
para seu esvaziamento. Deverão também dispor de local apropriado para
pás e vassourões. A mão de obra necessária para realização dos serviços
em questão incluirá 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores/equipamento.
Deverá sempre haver 01 (um) veículo de reserva, com as mesmas
características, disponível para uso imediato, sempre que necessário.
Para execução da coleta de lixo hospitalar, será necessário um
veiculo tipo furgão conforme consta do memorial descritivo anexo. A mão
de obra necessária para realização dos serviços em questão incluirá 01 (um)
motorista e 01 (um) coletor. Deverá sempre haver 01 (um) veículo de
reserva, com as mesmas características, disponível para uso imediato,
sempre que necessário.
As marcas e modelos dos veículos que serão utilizados nos serviços
ficam a critério da licitante vencedora.
A licitante vencedora deverá dispor de mão de obra reserva, em
quantidade não inferior a 15% (quinze por cento) daquela regular, visando
suprir eventuais necessidades.
4.4 – Para os serviços de limpeza e desinfecção de feiras livres, será
necessária utilização de caminhão tanque (capacidade mínima 6.000 litros),
equipado com moto bomba e pressão d’água e mangueiras com
comprimento mínimo de 20 (vinte) metros.
4.5 – Os serviços de varrição de vias e logradouros públicos deverão ser
executados por funcionários devidamente uniformizados no padrão de
cores da P. M. Alumínio (dimensionados no item 2.1.3. deste edital), com
ferramentas e materiais necessários, tais como, lutocares, sacos plásticos,
vassourões, pás, etc.
4.6 – Para os serviços a serem realizados pela equipe padrão serão
necessárias as ferramentas relacionadas no Memorial Descritivo deste edital
e item 2.1.7.
4.7 – A Prefeitura poderá determinar à licitante vencedora que aumente
número de veículos e equipamentos que compõem a frota, se a
necessidade dos serviços assim o exigir.
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4.8 – Os veículos coletores compactadores de lixo deverão estar em
perfeitas condições de operação e funcionamento não sendo permitida a
utilização de unidades fabricadas anteriormente a 2006.
4.9 – A manutenção dos veículos e equipamentos será efetuada pela
licitante vencedora, inteiramente às suas expensas.
4.10 – Todos os lubrificantes e combustíveis necessários ao funcionamento
dos veículos e equipamentos serão fornecidos pela licitante vencedora.
4.11 – A empresa deverá apresentar declaração de disponibilidade, ou, de
que reúne condições de apresentar oportunamente, a posse, construção,
arrendamento, ou outra forma qualquer de manter instalações fixas no
perímetro do município, formadas de garagem, oficinas e almoxarifado
providos de equipamentos, ferramentaria e estoque de componentes e
peças, de forma a poder garantir com regularidade, a manutenção e a
recuperação dos veículos, além das máquinas e equipamentos que
viabilizem a lavagem diária dos veículos utilizados.
4.12 – Os veículos deverão ser pintados na mesma cor e trazer, além das
placas regulamentares da caçamba, uma inscrição nas portas da cabine e
na porta traseira da caçamba com os dizeres determinados pela Prefeitura,
sendo facultativo o uso de indicação referente à licitação vencedora,
desde que submetidas, antecipadamente, à aprovação da Prefeitura.
4.12.1 – Nos veículos utilizados na execução dos serviços deverão
constar o número do telefone para reclamações (4715-5500).
4.13 – Se a cabine do veículo não tiver assentos suficientes para toda a
guarnição, deverão ser previstos locais de acesso e acomodação para o
pessoal excedente.
4.14 – Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de
funcionamento, inclusive as unidades de reserva. Está compreendido nessas
exigências o funcionamento do velocímetro, a pintura, a limpeza,
constituindo obrigação contratual a lavagem do veículo coletor e das
caçambas com solução detergente, diariamente, visando manter as
condições mínimas de higiene. Obviamente, os equipamentos utilizados na
execução dos serviços ora objetivados também deverão ser lavados
diariamente.
4.15– Competirá a proponente vencedora a contratação dos motoristas,
ajudantes, funcionários e operários necessários ao desempenho dos serviços
contratados, correndo por sua conta também, todos os encargos sociais,
seguros, uniformes, vestuários, sanitários, refeitórios e demais exigências das
leis trabalhistas, bem como o pagamento de multas por infrações de trânsito
cometidas por seus motoristas e/ou quaisquer responsabilidade por
acidentes de trânsito e outros.
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4.16 – Só poderão ser mantidos em serviços os empregados cuidadosos,
atenciosos, educados para com o público, especialmente os motoristas e
ajudantes.
4.17 – Aos empregados da licitante vencedora, será terminantemente
proibido, fazer qualquer tipo de catação em proveito próprio e de ingerir
bebidas alcoólicas em serviços e de pedir ou receber gorjetas ou donativos
de qualquer espécie.
4.18 – As pessoas envolvidas na mão de obra para a realização do objeto
ora licitado deverão apresentar-se sempre uniformizados. O uniforme
deverá seguir o padrão de cores da P. M. Alumínio , o calçado, a capa de
chuva e o boné, deverão ser de acordo com o proposto pela licitante
vencedora. Os empregados deverão usar luvas protetoras diariamente e
nos dias de chuva, capas protetoras e outros equipamentos que se fizerem
necessários, devendo para tanto, as licitantes apresentarem descrição
simplificada de seus uniformes, bem como o C.A. (Certificado de
Aprovação) dos equipamentos de segurança, como luvas e calçados que
a licitante pretende utilizar.
4.19 – Os empregados deverão se apresentar no início de cada jornada de
trabalho, com o uniforme limpo e completo, devidamente munidos de suas
ferramentas e apetrechos necessários à execução dos serviços.
4.20 – No caso da coleta domiciliar de resíduos, os empregados deverão
apanhar os recipientes com cuidado de esvaziá-los completamente e de
maneira a evitar queda de lixo nas vias públicas, evitando danificá-los (nos
casos de latas e tambores de lixo). Os resíduos que venham a espalhar-se
nas vias públicas, que por mau acondicionamento ou no processo de
coleta propriamente dito, deverão ser devidamente varridos, recolhidos e
depositados na caçamba do caminhão coletor.
4.21 – No caso da coleta hospitalar de resíduos, os empregados deverão
apanhar os recipientes com cuidado de esvaziá-los completamente e de
maneira a evitar queda de lixo nas vias públicas. Os resíduos que venham a
espalhar-se nas vias públicas, que por mau acondicionamento ou no
processo de coleta propriamente dito, deverão ser devidamente varridos,
recolhidos e depositados na caçamba do furgão coletor, e o local
desinfetado.
4.22 – A coleta, varrição e raspagem deverão ser executadas nas vias
públicas e particulares abertas à circulação, e naquelas que venham a ser
“abertas” durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos em marcha
reduzida.
4.23 – A limpeza, manutenção e poda de praças públicas deverão ser
executadas de acordo com as especificações do projeto básico e em dias
e locais indicados pela fiscalização.
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4.24 – Todos os serviços serão executados de acordo com as especificações
do projeto básico.
4.25 – As ordens de serviços e toda a correspondência a eles relativos
deverão ser feitos por ofício.
4.26 – A licitante vencedora deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre
acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências,
possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas
às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitando,
todos os dados e elementos referentes aos serviços, especialmente à coleta
de lixo em qualquer local.
4.27 – A contratada deverá cooperar na fiscalização dos dispositivos
relativos à higiene pública, vigentes ou que vierem a serem promulgados,
notadamente os casos de descarga de lixo em vias públicas e/ou terrenos
baldios de água servida em vias públicas, de falta de recipiente
padronizado, disposição de entulho em local inadequado, além de outros.
4.28 – A Prefeitura será representada durante a execução dos serviços, por
elementos credenciados, que terão autoridade para exercer em seu nome,
toda e qualquer ação de orientação geral, obrigando a contratada
atender as observações da fiscalização, sem que isso exclua ou diminua as
responsabilidades legais da contratada, seja por atos próprios ou atitudes
de prepostos empregados.
4.29 - A Contratada não poderá sub-empreitar os serviços contratados no
seu todo, podendo, contudo fazê-lo parcialmente para determinados
serviços, mantendo, porém, a sua responsabilidade integral e direta perante
a PREFEITURA, DESDE QUE HAJA APROVAÇÃO PRÉVIA E AS SUBCONTRATADAS
ESTEJA PRÉVIAMENTE CADASTRADAS NA PREFEITURA.
4.30 – Os equipamentos, veículos e seus responsáveis, quando solicitados,
deverão ser alocados nos canteiros de serviços.
4.31 – A Prefeitura poderá requisitar os serviços licitados a seu critério, aos
sábados, domingos e feriados, caso em que se requisitará à licitante
vencedora com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas ou a
qualquer momento em caso de emergência.
4.32 – Em caso de paralisação de execução dos serviços pela licitante
vencedora, a Prefeitura poderá operar os equipamentos objetivados nesta
licitação, e, portanto necessários aos serviços essenciais, sem a
remuneração correspondente a esse período, não podendo a licitante
vencedora reclamar de tal ato.
4.33 – A Prefeitura acompanhará e fiscalizará a execução do contrato
através de um ou mais representantes, que anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados nos serviços.
4.34 – A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o objeto que estiver em
desacordo com o contrato.
05 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
5.1 – A licitante vencedora desta licitação, que será contratada pela
Prefeitura, deverá escolher e contratar pessoal a ser fornecido, em seu
nome e sob sua inteira responsabilidade, observando, rigorosamente, todas
as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, contribuições ao
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Assistenciais, Securitárias e
Sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora.
5.2 – Fazer prova, perante a PREFEITURA, do cumprimento de todas as suas
obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias
e sindicais, decorrentes do contrato, quando exigido.
5.3 – Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação que, por
escrito e nesse sentido lhe fizer a PREFEITURA, qualquer de seus empregados
cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela PREFEITURA,
correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus
legais trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que
tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão
ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.
5.4 – Fornecer, às suas expensas, todos os materiais de proteção e
segurança, indispensáveis para a execução dos serviços que assim o
exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas
empregadas.
5.5 – Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança
que emanarem da PREFEITURA, através de recomendações ou de instruções
escritas.
5.6 – Arcar com ônus decorrentes de incidência de todos os tributos
federais, estaduais e municipais que possam advir dos serviços contratados,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das
repartições competentes, com total isenção da PREFEITURA.
5.7 – Observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho.
5.8 – Retirar dos locais de trabalho, os equipamentos e tudo o mais que for
de sua propriedade, dentro de 10 (dez) dias do término do contrato.
5.9 – Substituir, no prazo máximo de 12 (doze) horas, os equipamentos
previstos no contrato, por outros de características idênticas quando os
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mesmos, por qualquer defeito técnico, ficarem paralisados por tempo igual
ou superior a 04 (quatro) horas, ou caso esses equipamentos não
apresentarem bons rendimentos operacionais.
5.10 – Manter, às suas expensas, em caráter permanente, um preposto
idôneo e devidamente habilitado, com poderes suficientes para representála em tudo o que se relacionar com os serviços contratados.
5.11 – Não divulgar, desviar ou fazer uso indevido de plantas, projetos,
desenhos ou qualquer outra fonte de informação sobre os serviços.
5.12 – Desenvolver boas relações com os funcionários da PREFEITURA,
acatando quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da
fiscalização.
5.13 – Comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados na
presente licitação.
5.14 – Executar, perfeita e pontualmente, todos os serviços determinados
pela fiscalização.
5.15 – Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou
pessoais causados à PREFEITURA, seus empregados e/ou terceiros, como
conseqüência de imperícia, imprudência ou negligencia própria ou de seus
empregados.
5.16 – Refazer, sem qualquer ônus para a PREFEITURA, os trabalhos
executados deficientemente ou em desacordo com as instruções
emanadas da fiscalização da PREFEITURA.
5.17 – Transportar os trabalhadores em veículos apropriados, (fechado de
acordo com normas de segurança) até os locais determinados pelo
Departamento Municipal de Serviços Urbanos, onde os cartões de ponto
serão apontados sob responsabilidade da licitante vencedora. Esse
procedimento repetir-se à nos inícios e finais de jornadas de trabalho do
pessoal envolvido na realização do contrato para efeito de aferição de
horas trabalhadas.

06 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1.1 – As medições de quantidade de serviços efetuados serão realizados
mensalmente, no último dia de cada mês, conjuntamente com o preposto
de Departamento Municipal de Serviços Urbanos, através da conferência
dos relatórios diários de serviços, verificando-se as quantidades
efetivamente executadas.
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6.1.2 – Após aprovada e liberada a medição, deverá ser protocolada via de
teor correspondente às quantidades e valores no comprimento do item 6.1
do presente edital, no Departamento Municipal de Serviços Urbanos da
Prefeitura, juntamente com as respectivas Notas Fiscais, consoante com sua
proposta, devendo fazê-lo ate o 5.º dia útil do mês subseqüente àquele da
realização dos serviços, para pagamento nos termos da Lei 4.320/64.
Juntamente à medição e nota fiscal, a licitante vencedora devera
apresentar o comprovante de recolhimento dos encargos sociais e
fundiários, sob pena de retenção dos pagamentos. O vencimento da fatura
ocorrerá no 20.º dia subseqüente ao do protocolo da medição/nota fiscal.
6.1.3 – Se houver divergência ou incorreções na Nota Fiscal e/ou na
medição, o prazo de vencimento será suspenso para as devidas correções
e/ou esclarecimento. Se houver atraso na entrega das medições e fatura
por parte da licitante vencedora, o vencimento será prorrogado pelo
mesmo período de atraso.
6.1.4 – Por atraso de pagamento por parte da Prefeitura, em que a licitante
não deu causa, a Prefeitura pagará os encargos financeiros ao período
compreendido entre a data de vencimento da fatura até a data do efetivo
pagamento.
6.1.5 – Deverá constar na Nota Fiscal, o n.º desta CONCORRÊNCIA, bem
como o n.º deste Processo que gerou o contrato, sem o qual a mesma
ficará retida por falta de informação fundamental.
6.1.6 – A contratada não poderá suspender o cumprimento de suas
obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamento, nos tempos
previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n.º 8.883/94, que rege a presente licitação.
6.1.7 – A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do valor das Notas
Ficais os valores correspondentes a multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, por parte da
licitante vencedora.
6.2 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
6.2.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 meses, a
contar da data de apresentação da proposta. Os preços terão reajuste de
acordo com a variação dos índices IGP-M (FGV), INPC (IBGE), IPC (FIPE) e o
IPCA (IBGE), através da seguinte fórmula:
P = Po x {( 0,25 x Ci ) + ( 0,25 x Di ) + ( 0,25 x Ei ) + ( 0,25 x Fi )}
Co
Do
Eo
Fo

, onde

P = Preço reajustado
Po = Preço inicial
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Ci = índice do mês anterior ao reajustamento ( IGPM – FGV )
Co = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IGPM
FGV )
Di = índice do mês anterior ao reajustamento ( INPC – IBGE )
Do = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( INPC
IBGE )
Ei = índice do mês anterior ao reajustamento ( IPC – FIPE )
Eo = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IPC
FIPE )
Fi = índice do mês anterior ao reajustamento ( IPCA – IBGE )
Fo = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IPCA
IBGE )

–

–

–

–

6.2.2 – O reajuste apurado pela formula acima, será aplicado para os
serviços realizados a partir do dia 1.º (primeiro) do 13º (décimo terceiro) mês.
6.2.3 – Considera-se como o mês base (preço inicial), o mês de
apresentação das propostas.
07 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO
DOS ENVELOPES
7.1 – Poderão participar da licitação empresas individuais ou reunidas em
consórcio até o número de duas empresas, desde que satisfaçam às
exigências concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.
7.2 – Não serão admitidas na licitação como proponentes:
a)
b)
c)

Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
Empresas que estiverem cumprindo pena de suspensão no
âmbito da Administração;
Empresas sob processo de falência ou concordata.

7.3 – No envelope “DOCUMENTAÇÃO”, deverá constar os seguintes
documentos:
7.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
7.3.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da lei, válidas na data da entrega dos envelopes.
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7.3.3 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular
do cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
7.3.4 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente,
com prazo de validade em vigor, bem como as certidões de registro
da empresa e de seus profissionais.
7.3.5 – Comprovação de desempenho de atividade pertinente e
compatível ao objeto desta licitação, através da apresentação de
atestado (s) técnico (s) comprobatório (s), em nome da empresa, dos
serviços ora licitados emitido (s) por pessoas de direito público ou
privado, em quantidades iguais ou superiores a 50% (cinqüenta por
cento) aos da planilha orçamentária, devendo neles constar a
quantidade, prazos e especificações dos serviços (Súmula 24 do
TCESP). Tais atestados deverão estar registrados no CREA,
acompanhados dos respectivos certificados para atender o item de
maior relevância como segue:
a) Atestado Técnico Operacional:
- serviços de coleta de lixo domiciliar, comercial, industrial
(resíduos de características similares aos domiciliares) e
hospitalar; limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres,
com remoção dos resíduos resultantes; varrição de vias e
logradouros públicos.
7.3.5.1 As comprovações referentes ao item acima poderão
ser feitas por um único ou por vários atestados, desde que
cada atestado atenda as especificações e quantidades
mínimas estabelecidas;
7.3.5.2 Será admitido o somatório de atestados para a
comprovação da capacidade técnica do licitante, desde que
os diversos atestados refiram-se a contratos executados no
mesmo período.
7.3.6 - Comprovação de aptidão técnica profissional para a
realização de serviços compatíveis com o objeto da presente
licitação através de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado acompanhado de seu(s) respectivo(s)
acervo(s) técnico(s) que comprove(m) a execução de seus serviços.
O(s) atestado(s) deverá(ão) estar no nome do profissional com
vínculo à empresa ( subitem 7.3.7.1).

7.3.7 – As licitantes deverão apresentar atestado (s) técnico (s), com
respectivo acervo técnico compatível ao objeto desta licitação.
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7.3.7.1 –Com referência ao atestado em nome do responsável
técnico, a licitante deverá comprovar que o mesmo pertence
ao quadro permanente da empresa através de carteira de
trabalho, ficha de registro devidamente reconhecida pelo
órgão competente ou contrato de trabalho. Caso o atestado
seja expedido em nome do sócio ou proprietário da empresa,
deverá acompanhar o atestado e o acervo técnico, cópia do
contrato social, onde conste o nome do detentor do (s)
atestado (s).
7.3.7.2 – Indicação do (s) responsável (eis) técnico (s) pela
execução dos serviços objetivados na presente licitação,
acompanhada de respectiva autorização do profissional,
concordando com sua inclusão no quadro de profissionais.
7.3.7.1.1 – O (s) profissional (is) indicado (s) supra, deverá
(ão) participar dos serviços, admitindo-se sua (s)
substituição (ões) por profissional (is) de experiência
igual ou superior desde que aprovado pela
Administração.
7.3.7.1.2 – A empresa contratada deverá apresentar um
Engenheiro Sanitarista que deverá integrar o quadro de
funcionários que estarão à frente dos serviços.
7.3.8 – Prova de possuir capital social realizado e integralizado de no
mínimo R$ 199.000,00 (Cento e noventa e nove mil reais), admitida a
atualização na data de apresentação da proposta através do índice
oficial, correspondente a aproximadamente 10% do valor estimado
dos serviços que é de R$ 1.993.320,00 (Hum milhão, novecentos e
noventa e três mil e trezentos e vinte reais).
7.3.9 – Declaração do licitante de que tem mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital e que
não foi declara inidônea por ato do poder público, bem como a
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
7.3.10 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, servidor público, ou por
servidor da comissão de licitação no ato da realização da abertura
da licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial,
conforme art. 32 da lei n.º 8.666/93.
7.3.11 – Declaração de que está ciente das condições deste edital e
concorda com a execução da coleta domiciliar, comercial, industrial
e hospitalar; serviços de varrição de vias e logradouros públicos;
serviços de limpeza e desinfecção de feiras livres; serviços de
raspagem de sarjetas; serviços de manutenção de praças públicas;
14
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disposição de equipe padrão de serviços e remoção, transporte e
disposição de resíduos resultantes, nos termos do memorial descritivo,
tendo percorrido todos os circuitos necessários e tomadas todas as
informações necessárias, tendo pleno conhecimento dos serviços a
serem executados.
7.3.12 – Apresentação de relação e declaração formal de
disponibilidade de todas as máquinas e equipamentos que pretende
utilizar para realização do objeto da presente licitação,
especificando suas características, marcas, modelos, placas, anos de
fabricação e capacidade, sempre de acordo com o conteúdo deste
edital e de seu projeto básico.
7.3.13 – Relação de uniformes de EPI’s que fornecerá à seus
funcionários, com descrição de cada um de seus componentes,
cores padrão P. M. Alumínio, etc., sempre de acordo com este edital,
e o Memorial Descritivo.
7.3.14 – Declaração de que apresentará o PPRA – Plano de
Prevenção de Riscos de Acidentes ou PCMAT – Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção
e o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
devidamente elaborados por empresas ou profissionais legalmente
habilitados em Medicina e Segurança do Trabalho, no ato da
contratação, bem como a apresentação do registro do SESMT da
Empresa no órgão competente.
7.3.15– Comprovante de visita técnica, a realizar-se por representante
legal da empresa, conforme agendamento junto ao Departamento
Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura, pelo telefone (4715-5500
– Ramal 5513).
7.3.16 – Declaração do licitante que conhece todos os circuitos,
trajetos, e demais características dos serviços ora licitados.
7.3.17 – Declaração da Licitante de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho no cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
7.3.18 – Plano de trabalho detalhado para os serviços de coleta de
lixo domiciliar, comercial e industrial; coleta de lixo hospitalar; limpeza,
lavagem e desinfecção de feiras livres; varrição de vias e logradouros
públicos; raspagem de sarjetas; limpeza, poda e manutenção de
praças públicas; apresentando a Metodologia de Execução e
itinerário descritivo dos referidos planos, de acordo com o Memorial
Descritivo. Para tal a empresa deverá utilizar-se do mapa do
município, fornecido através de CD, que é parte integrante do
presente Edital.
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7.3.19 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício fiscal, 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.
7.3.19.1 – A boa situação financeira das empresas será aferida
pela observância no mínimo dos seguintes índices:


ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/PC > ou = 1,5



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL- ILG = (AC + RLP) (PC + ELP) >
ou =1,5



GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT < ou =
0,50
ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

7.3.20 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida
pelo cartório do distribuidor da sede da pessoa jurídica em seu
original, ou na forma do art. 32 da Lei n.º 8.666/93.
7.3.21 – Cópia de depósito de garantia para licitar, nos termos do art.
31, inciso III da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações , equivalente
a aproximadamente 1% do valor estimado da contratação, ou seja,
de R$ 19.933,20 (Dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e vinte
centavos), o qual deverá ser feita nos moldes estabelecidos no
“caput” e parágrafo 1.º do art. 56 da citada da Lei, a garantia para
licitar deverá ser recolhida junta à Tesouraria desta Prefeitura, até às
13:00 hs. do dia da entrega dos envelopes. A garantia deverá conter
um prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias e ser depositada
na tesouraria da Prefeitura Municipal de Alumínio.
OBS: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise dos documentos,
que estes sejam apresentados na ordem enumerada e reunidos com
presilha para facilitar a juntada ao processo.
7.4 – Do envelope “PROPOSTA”:
7.4.1 – A proposta deverá ser apresentada em folhas com a
identificação (Razão Social da Empresa), datilografadas (em
máquinas manual, elétrica ou microcomputador), sem rasuras,
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emendas ou borrões não ressalvados, devidamente assinada e
carimbada pela representante legal e numeradas seqüencialmente.
7.5 – Da proposta deverá constar:
7.5.1 – Preço unitário dos serviços licitados, em moeda nacional e
corrente, por extenso nele compreendido todas e quaisquer despesas
necessárias à execução do objeto desta licitação.
7.5.2 – Valor total da proposta mensal resultante de somatório dos
preços totais de cada um dos serviços obtido pela multiplicação dos
preços unitários ofertados e as quantidades mensais estimadas pela
Prefeitura (planilha orçamentária).
7.5.3 – Nos preços deverão estar inclusas as despesas com operador
dos equipamentos, motoristas de caminhão, operadores de
máquinas, coletores, ajudantes gerais, varredores e demais
funcionários indiretos, com salários sempre de acordo com a
convenção da categoria de Limpeza, Asseio, Conservação e
Hospitalidade a que se subordina geograficamente o Município de
Alumínio, bem como as despesas com manutenção dos veículos,
equipamentos, combustíveis, uniformes, refeição, vale transporte,
EPI’s, ferramentas, veículos para uso da fiscalização, despesas com
salários, encargos sociais, impostos, lucro, administração direta e
indireta, fretes, descontos, etc.
7.5.4 – Valor total dos serviços licitados durante a vigência do
contrato obtido através do valor aferido no item 7.5.2, multiplicado
pelo prazo contratual de 12(doze) meses.
7.6 – Indicação de qual o tipo de caução que oferecerá à Prefeitura, no
caso sagra-se vencedora do processo licitatório, com valor equivalente a
5% do valor do contrato, entre as elencadas pela Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada pela Lei n.º 8.883/94, como segue:
7.6.1 – Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública;
7.6.2. – Fiança bancária ou
7.6.3 – Seguro-garantia.
7.7 – O prazo de validade das propostas financeiras deverá ser de 60
(sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas (conforme
10.1).
7.8 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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7.8.1 – Os documentos descritos no item 7.3 deverão ser entregues em
envelope fechado onde conste o nome da proponente e as
expressões:
NOME DA PROPONENTE
CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 - PROCESSO N.º 48/2011
DATA DE ENCERRAMENTO 25/07//2011 - HORA : 14:30
“DOCUMENTAÇÃO”

7.8.2 – Os documentos descritos no item 7.4 deverão ser entregues em
envelope fechado onde conste o nome da proponente e as
expressões:
NOME DA PROPONENTE
CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 - PROCESSO N.º 48/2011
ENCERRAMENTO 25/07/2011 - HORA : 14:30
“PROPOSTA COMERCIAL”

7.9 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.9.1 – No dia e hora referidos no Preâmbulo, a Comissão Permanente
de
Licitação
procederá
a
abertura
dos
envelopes
“DOCUMENTAÇÃO” passando-se rubrica pelos presentes, dos
elementos ali contidos.
7.9.2 – Na reunião de abertura do envelope, somente poderão se
manifestar em nome dos proponentes as pessoas que sejam:
a) Representante legal da empresa;
b) Procurador
7.9.3 – As pessoas acima mencionadas nas alíneas “a” e “b”, do item
7.9.2 deverão se apresentar munidas respectivamente de:
a) RG ou Contrato Social em caso de sócio;
b) Procuração e R.G..
7.9.4 – Para atender o disposto nas alíneas do item anterior, deverá
ser juntada ainda, cópia do contrato social ou outro instrumento
equivalente que comprove a capacidade do signatário para
conceder os respectivos poderes.
08 – DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA
8.1 – DA DOCUMENTAÇÃO
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8.1.1 – Examinados os documentos a Comissão Permanente de
Licitações, decidirá pela habilitação dos licitantes, sendo declarado
inabilitado o licitante que:
8.1.1.1 – Oferecer documentação
desacordo com o exigido;

incompleta

ou

em

8.1.1.2 – Não atenda as exigências do edital.
8.1.2 – Os envelopes contendo as propostas dos proponentes
habilitados só serão abertos depois de transcorrido o prazo sem que
tenha ocorrido interposição de recursos, ou em caso de desistência
tácita e expressa de interposição (ões) de recurso (s) do (s) licitante
(s) considerando (s) inabilitados (s), desistência (s) essa (s)
devidamente consignada (s) em ata, ou após julgamento dos
recursos interpostos.
8.2 – DA PROPOSTA
8.2.1 – As propostas deverão obedecer rigorosamente
especificações do objeto da licitação e conteúdo deste edital.

às

8.2.2 – Esta licitação é do tipo menor preço, e a classificação se fará
a partir do menor total mensal dos serviços, aferidos através da
proposta de preços apresentada pelos licitantes, de acordo com
modelo constante do ANEXO I deste edital.
8.3 – Os preços deverão ser ofertados nos termos do item 7.5 e sub-itens.
8.4 – Será declarada vencedora a proposta que oferecer o menor preço
total mensal para realização dos serviços, de acordo com o ANEXO I, dentro
dos critérios estabelecidos nos itens anteriores.
8.5 – Será desclassificada a proposta que:
8.5.1 – Seja manifestamente inexeqüível;
8.5.2 – Apresente preço excessivo;
8.5.3 – Não atenda as exigências deste Edital (art. 44 da Lei Federal
n.º 8.666/93).
8.6 – Depois de aberto às propostas não serão aceitos quaisquer pedidos de
alterações ou retificação das mesmas.
8.7 – Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais
propostas será realizado sorteio, em local e hora estabelecidos pela
Comissão Permanente de Licitações (art. 45 § 2o. da Lei de Licitações).
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09 – DO CONTRATO
9.1 – A licitante vencedora deverá apresentar ART do responsável Técnico
pelos serviços a serem executados no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato.
9.2 – A licitante vencedora deverá apresentar os documentos enumerados
no item 7.3.14 no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
9.3 – A licitante vencedora deverá colocar os equipamentos e funcionários
à disposição da Prefeitura para vistoria, no prazo máximo de 10 (dez) dias
após a comunicação que lhes fizer a Prefeitura e antes da assinatura do
contrato.
9.4 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
comunicação que lhes fizer a Prefeitura e após a vistoria, para assinar o
contrato, sendo que não o fazendo decairá do direito à contratação,
ficando sujeito às sanções do item 10.
9.4.1 – No ato de assinatura do contrato, deverá ser entregue à
Prefeitura a caução referida no item 7.7.
9.5 – O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pela PREFEITURA,
havendo interesse público plenamente justificado e relevante.
9.6 – O contrato poderá ser rescindido também no caso de falência, a
liquidação judicial ou extrajudicial do contrato, ou em virtude de qualquer
ato que impeça a continuação da execução do contrato. A critério da
Prefeitura Municipal, rescindir-se á o contrato no caso de descumprimento
de qualquer exigência ou clausula do contrato.
9.7 – O contrato será rescindido, ainda, se a Prefeitura julgar que as
condições sanitárias e a saúde pública estejam comprometidas, seja pelo
abandono dos serviços por mais de 03 (três) dias por extrema negligência
na maneira de executá-los, comprovada por repetidas e constantes
aplicações de multas, ou ainda, por manifesta impossibilidade da
contratada cumprir regularmente as condições do contrato. Será,
igualmente, rescindido se a contratada proceder ao recolhimento de
materiais não considerados lixo pelo contrato, com intuito de aumentar o
tempo das viagens, ou por qualquer outro modo de revelar o propósito de
fraudá-lo.
9.8 – Em caso de paralisação da contratada, a Prefeitura poderá operar os
equipamentos necessários aos serviços essenciais, sem remunerar pelos
serviços executados nesse período, não cabendo à contratada qualquer
reclamação ou indenização.
10 – DAS SANÇÕES
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10.1 – Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato
ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará,
garantia a prévia defesa, as seguintes sanções de acordo com a infração
cometida:
10.1.1 – Advertência:
10.1.2 – Multa, conforme estipulação prevista no item 10.5 e seguintes
deste edital.
10.2 – Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, poderão ser aplicadas
ao inadimplente outra contida na Lei Federal n.º 8.666/93.
10.3 – No caso de rescisão do contrato, será aplicado ao contrato multa de
40% (quarenta por cento) do valor do mesmo, devidamente reajustada,
que poderá ser descontada da garantia prestada ou das faturas relativas
aos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, nos termos do Art.
86 da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.4 – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal n.º
8.666/93 não exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos
que seu ato ensejar.
10.5 – O contrato estará sujeito, de acordo com cada caso, as seguintes
penalidades, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial, a saber:
10.5.1 – Por circuito não completado, abandono sistemático de
recipientes sem serem coletados, recolhimento de material não
considerado lixo, atraso de mais de 6 (seis) horas no horário fixado
para realização dos serviços, uso de veículos não padronizados e
outras irregularidades consideradas graves, será lhe aplicado multa
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da medição do
mês da infração, vigente à época do pagamento por irregularidade.
10.5.2 – Por emprego de caminhão em más condições de
conservação, limpeza ou de pintura, ou em desconformidade com o
contrato. Pela apresentação de toda ou parte da mão de obra
direta sem uniforme, ferramentas, execução dos serviços sem os
cuidados necessários. Serão também passíveis de aplicação de
multa o abandono esporádico dos serviços ora licitados, despejos de
resíduos nas vias publicas, cotação ou triagem de resíduos,
reclamação referente ao comportamento da guarnição, desvio ou
inutilização de recipientes, solicitação de propina, ou de benefícios,
uso de bebida alcoólica em serviços, descarga em locais não
autorizados e outros irregularidades consideradas de média
gravidade, será lhe aplicada multa de 0,4% (zero vírgula quatro por
21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:alumínio@uol.com.br

cento) sobre o valor da medição do mês da infração, vigente à
época do pagamento, por irregularidade.
10.5.3 – Por reclamação não atendida, por limpeza incompleta dos
locais em que tenha ocorrido espalhamento de resíduos, recipientes
danificados, ou não colocados em seus lugares, transferência de
conteúdo de um recipiente para outro, estacionamento do veículo
em lugar impróprio, e outras irregularidades consideradas leves, será
lhe aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor
da medição do mês da infração, vigente à época do pagamento,
por irregularidade.
10.5.4 – Por falta de atendimento às determinações para aumento da
frota e de pessoal, pelo não fornecimento das informações
solicitadas pela fiscalização, impedimento de acesso da fiscalização
às oficinas e outras dependências utilizadas pela contratada, será lhe
aplicado multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor
da medição do mês da infração, vigente à época do pagamento,
por irregularidade.
10.5.5 – Pela não colocação dos equipamentos para vistoria, previsto
no item 9.3, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
vigente à época do pagamento, sem prejuízo das demais sanções.
10.6 – O valor das multas será descontado da caução ou das faturas,
Conforme o caso poderá ser de R.D. (Recibo de Débito) ou aviso oficial.
10.7 – O contratado quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa
poderá recorrer ao Prefeito, sem efeito suspensivo.
10.8 – As multas são independentes e aplicação de uma não exclui a das
outras.
11 – DA VALIDADE
11.1 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
da entrega dos envelopes.
12 – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMISSÍVEIS
12.1 – Serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal n.º 8.666/93,
com suas alterações, artigo 109, sendo seus prazos contados conforme
artigo 110 da mesma Lei.
13 – DA GARANTIA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 – A licitante vencedora será obrigada a reparar, corrigir, remover ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços ou de materiais empregados, sem ônus à Prefeitura.
14 – RECURSOS FINANCEIROS
14.1 – Os recursos financeiros para o atendimento do objeto desta
CONCORRÊNCIA, correrão por conta da dotação do orçamento vigente, à
saber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e dos exercícios seguintes.
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS
15.1 – Este Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos no
Departamento Municipal de Administração - Divisão de Licitação e
Contratos, no prédio da Prefeitura Municipal de Alumínio, no horário das 9:00
as 12:00 e das 13:00 as 16:00 horas, mediante o pagamento da quantia
correspondente à R$ 5,00 (Cinco reais).
15.2 – A Fiscalização será realizada pela Prefeitura através de elementos
credenciados junto à licitante vencedora desde pleito, obrigando-se a
atender às observações da Fiscalização. A existência da ação fiscalizadora
da Prefeitura não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da
contratada no que lhe compete.
15.3 – A ocorrência de motivos de força maior ou casos fortuitos que se
enquadrem no Código Civil, desobriga a parte afetada, pelo tempo
necessário, das obrigações assumidas no contrato.
15.4 – Toda e qualquer comunicação que envolva responsabilidade
contratual, somente terá validade se efetuada por escrito e entregue sob
recebimento formal.
15.5 – A presente licitação poderá ser anulada se ocorrer qualquer
ilegalidade no seu processamento ou julgamento, e poderá ser revogada, a
juízo exclusivo da Administração, quando for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, não cabendo aos licitantes qualquer
indenização.
15.6 – A apresentação da proposta vincula automaticamente o licitante aos
termos do presente Edital.
15.7 – Constituem anexos deste edital e dele fazendo parte integrante:







Anexo I – Planilha de Serviços e Quantidades estimadas para
execução;
Anexo II – Memorial Descritivo;
Anexo III – Relação de Bairros para a Coleta Domiciliar;
Anexo IV – Relação dos pontos para a Coleta Hospitalar;
Anexo V – Relação dos Bairros para Varrição;
Anexo VI – Relação das Praças Públicas;
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Anexo VII – Relação de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Mão de
Obra;
Anexo VIII – Minuta Contratual;
Anexo IX – Modelo de Atestado de Vistoria;
Anexo X – Relação de Feiras Livres;
Anexo XI – Mapas

15.10 – Para conhecimento dos interessados expedem-se o presente Edital,
do qual será extraído um resumo que será afixado no saguão do Paço
Municipal – Prefeitura Municipal de Alumínio e dada publicidade de acordo
com o estabelecido na Lei Federal N.º 8.666/93 com sua redação atual.
Alumínio, 21 de junho de 2.011

JACOB SAUDA
Prefeito
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALUMÍNIO E A EMPRESA __________________________________ ,
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TANSPORTE, DESCARGA E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NO
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO.

Processo n.º 48/2011
O Município de Alumínio, CGC do MF n.º 58.987.629/0001-57, com sede nesta
cidade, Av. Eng.º Antônio de Castro Figueroa, n.º 100, Vila Santa Luzia, doravante
denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JACOB SAUDA, brasileiro, casado, médico, portador do RG n.º
__________________e CPF n.º__________________, residente e domiciliado nesta
cidade

e

a

empresa

_________________

_______________________________,

e Inscrição estadual

n.º

CGC

do

________________, com

MF

n.º

sede

á

_______________________ n.º ________, na cidade de ___________________ UF - _____,
representada

pelo

Sr.

________________________________,

____________________,

_______________RG n.º __________________ e CPF n.º _________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente, nos termos da
CONCORRÊNCIA n.º 02/2011 e Normas Gerais da Lei 8666/93, com sua redação
atual para prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar, comercial, industrial
e hospitalar; limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres; varrição de vias e
logradouros públicos; raspagem e remoção de resíduos acumulados em sarjetas
de vias pública; limpeza, poda e manutenção de praças públicas; serviços gerais
através de equipe padrão e remoção no município de alumínio, conforme
clausulas e condições a seguir descritas:
CLAUSULA 1 - DO OBJETO
1.1 – Obriga-se a contratada a prestação de serviços de coleta, transporte,
descarga e destinação final de resíduos e demais serviços afins e correlatos
no município de Alumínio, consistentes em: coleta de lixo domiciliar,
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comercial, industrial (resíduos de características similares aos domiciliares) e
hospitalar; limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres, com remoção dos
resíduos resultantes; varrição de vias e logradouros públicos; raspagem e
remoção de resíduos acumulados em sarjetas de vias públicas; limpeza, poda
e manutenção de praças públicas; execução de serviços gerais através de
equipe padrão e esses caracterizados pela utilização de caminhões coletores
compactadores de lixo, caminhões carroceria e basculante, caminhão com
equipamento para hidrojateamento de alta pressão, retro escavadeiras;
operação e manutenção de aterro sanitário caracterizado pela abertura de
valas com utilização de escavadeira hidráulica e caminhões basculantes, e
cobertura de terra com trator de lamina D-6 ou similar; com fornecimento de
toda mão de obra necessária à execução dos serviços, seja ela direta e/ou
indireta, manutenção de equipamentos com mão de obra especializada,
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, uniformes e
equipamentos de segurança, conforme Memorial Descritivo deste contrato e
seguintes especificações:
1.1.1 – Por lixo domiciliar entende-se todo e qualquer resíduo ou detrito,
apresentado regularmente ou expressamente para coleta, de acordo com
dados do memorial descritivo, percorrendo aproximadamente 56.000 m (Zona
Urbana) + 64.000 m (Zona Rural) + 2500 m (dependências internas da C.B.A –
Companhia Brasileira de Alumínio), incluindo-se aqueles em estabelecimentos
comerciais e industriais (similares aos resíduos domiciliares – Classe II).
1.1.2 – Por lixo hospitalar entende-se todo e qualquer resíduo ou detrito,
apresentado regularmente ou expressamente para coleta, de acordo com
dados do memorial descritivo, percorrendo aproximadamente 21 Km m (Zona
Urbana), incluindo-se pronto atendimento municipal, postos de atendimento
médico, farmácias, clinicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios
e estabelecimentos congêneres (Classe I).
1.1.3 – Entende-se por serviços de varrição de vias públicas, a varrição
propriamente dita das sarjetas das vias contempladas pelo serviço, bem
como das calçadas existentes. Compõem também esse serviço, a disposição
dos resíduos coletados em sacos plásticos e a remoção dos mesmos para
local a ser determinado pela Prefeitura. Tendo em vista o volume de serviços,
para execução dos serviços acima, haverá a necessidade de 01 (um)
motorista, 20 (vinte) varredores, sendo que terão à disposição os seguintes
equipamentos:
01 (um) basculante toco (6 m3), lutocares, sacos plásticos, enxadas,
vassourões, pás, rastelos e ferramentas diversas.
1.1.4 – Os serviços de limpeza e desinfecção de feiras livres, caracterizam-se
pela limpeza de locais destinados à realização de comercialização de
alimentos e outros, desde que devidamente autorizados pela Prefeitura.
Assim, a contratada deverá executar os serviços de varrição, disposição do
material varrido em sacos plásticos, lavagem de vias pública, com utilização
de caminhão tanque (capacidade mínima de 6.000 litros) equipado com
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moto-bomba pressão d’água e mangueiras com no mínimo 20 (vinte) metros
de comprimento.
1.1.5 – Entende-se por serviços de raspagem e remoção de resíduos de
sarjetas de vias públicas, a raspagem de resíduos e detritos diversos
propriamente ditos, acumulados em sarjetas das vias públicas contempladas
pelo serviço. Compõem também esse serviço, a disposição dos resíduos
coletados em sacos plásticos e a remoção dos mesmos para local a ser
determinada pela Prefeitura.
1.1.6 – Entende-se por serviços de limpeza, poda e manutenção de praças
públicas, a limpeza de resíduos e detritos diversos, poda de arbustos, árvores,
e serviços diversos a critério da fiscalização em praças públicas, conforme
relação Anexo VI. Compõem também esse serviço, a disposição e a
remoção dos resíduos e detritos coletados para local a ser determinada pela
Prefeitura.
1.1.7 – Os serviços gerais (Equipe Padrão), mencionados no objeto deste
contrato, referem-se aqueles cuja determinação de execução ficará a Cargo
do Departamento Municipal de Serviços Urbanos desta Prefeitura. Entre tais
serviços, incluem-se os de manutenção e limpeza de bocas de lobo, poços
de visita, guias e sarjetas, limpeza e higienização de abrigos de ônibus,
limpeza de lixeiras comunitárias, limpeza em canaletas e tubulações de
concreto de estradas vicinais e serviços de limpeza geral em eventos diversos.
Para a execução dos serviços relativos aos itens 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7
acima, haverá a necessidade de equipe padrão composta de 8 (oito)
ajudantes, sendo que terão à disposição os seguintes equipamentos:
01 (um) caminhão basculante para o transporte de resíduos até o local
destinado, lutocares, sacos plásticos, enxadas, vassourões, pás, rastelos e
ferramentas diversas.
1.1.8 – Entende-se por operação e manutenção do aterro sanitário, a
abertura de valas com escavadeira hidráulica, transporte de terra com
caminhão basculante truck no próprio local, disposição do lixo e demais
resíduos citados acima no interior das valas, e posterior cobertura com terra
do próprio local com trator de lamina tipo D-6 ou similar.
A contratada deverá manter o local com vigilância 24 Hs (mínimo de um
vigia em horários alternados), inclusive feriados e finais de semana, bem
como, construir uma guarita para abrigo e controle de acesso ao aterro.
O local atual de destinação do lixo domiciliar e demais resíduos, oriundos da
realização dos serviços ora licitados será o Aterro Sanitário e está localizado
no Município de Alumínio. Caso haja alterações caberá a Prefeitura designar
novo local.
1.2 – A solicitação para aumento e redução de horas de trabalho, será efetuada
pela Prefeitura através do Departamento Municipal de Serviços Urbanos, por
escrito e com 24 horas de antecedência, no mínimo.
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1.3 – A Prefeitura utilizará os equipamentos à medida de suas necessidades e
pagará somente os serviços efetivamente executados.
1.4 – Para os serviços de coleta domiciliar e hospitalar será considerado horário
normal de trabalho, de segunda-feira a sábado, com início da jornada de
trabalho para as 07:00 e término após a conclusão dos setores a serem
coletados, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição da mão de obra
envolvida nos serviços. Já os serviços de varrição de vias e logradouros
públicos, raspagem de sarjetas e manutenção de praças públicas, os serviços
iniciar-se-ão, diariamente às 07:00 horas, cumprindo a realização dos serviços
constantes do Memorial Descritivo deste edital, ate o final da jornada regular
de trabalho, ou seja, até as 16:00h.
Da mesma forma, os serviços de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras,
deverão ser realizados de acordo com o estabelecido no Memorial Descritivo.
Os serviços relacionados à equipe padrão serão realizados de acordo com
solicitações do Departamento Municipal de Serviços Urbanos. Tais
procedimentos serão idênticos no caso dos serviços de raspagem de sarjetas
e manutenção das praças públicas. Caso haja, em qualquer dos serviços
licitado, necessidade de extensão das jornadas acima referidas, eventuais
valores referentes às Horas Extras e demais encargos, ficarão por conta da
licitante vencedora.
1.4.1 – A licitante vencedora deverá fornecer as ferramentas em tipos e
quantidades compatíveis com o volume dos serviços, bem como uniformes
na cor padrão da P. M. Alumínio e equipamentos de segurança, sendo que
seus preços deverão prever tais custos.
1.5 – Em caso de emergência, a Prefeitura poderá requisitar os serviços a seu
critério aos sábados, domingos e feriados, desde que atendido disposto no
item 1.3 deste contrato.
CLAUSULA 2 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 – As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas
conforme as necessidades da Prefeitura, dentro dos limites legais permitidos.
2.2 – A Prefeitura não fornecerá nenhum equipamento material ou pessoal para
execução dos serviços, que deverão ser de exclusiva responsabilidade da
contratada.
2.3 – Para execução dos serviços de coleta de lixo domiciliar regular, serão
necessários no mínimo 02 (dois) veículos coletores compactadores com
capacidade mínima de 15 (quinze) m3 de lixo compactado, devendo estar
equipados com dispositivos de coleta de líquidos percolados, com
reservatórios e dispositivos de liberação do liquido. Tais equipamentos
deverão ser fechados para evitar derramamento de resíduos nas vias
públicas, além de dispor de borda de carregamento abaixo de 1,00 m. Além
disto, deverão possuir sistema de descarga automática, sem necessidade de
mão de obra para seu esvaziamento. Deverão também dispor de local
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apropriado para pás e vassourões. A mão de obra necessária para
realização dos serviços em questão incluirá 01 (um) motorista e 04 (quatro)
coletores/equipamento. Deverá sempre haver 01 (um) veículo de reserva,
com as mesmas características, disponível para uso imediato, sempre que
necessário.
Para execução da coleta de lixo hospitalar, será necessário no mínimo um
veiculo tipo furgão conforme consta do Memorial Descritivo anexo. A mão de
obra necessária para realização dos serviços em questão incluirá 01 (um)
motorista e 01 (um) coletor. Deverá sempre haver 01 (um) veículo de reserva,
com as mesmas características, disponível para uso imediato, sempre que
necessário.
As marcas e modelos dos veículos que serão utilizados nos serviços ficam a
critério da contratada.
A contratada deverá dispor de mão de obra reserva, em quantidade não
inferior a 15% (quinze por cento) daquela regular, visando suprir eventuais
necessidades.
2.4 – Para os serviços de limpeza e desinfecção de feiras livres, será necessária
utilização de caminhão tanque (capacidade mínima 6.000 litros), equipado
com moto bomba e pressão d’água e mangueiras com comprimento mínimo
de 20 (vinte) metros.
2.5 – Os serviços de varrição de vias e logradouros públicos deverão ser
executados por funcionários devidamente uniformizados no padrão de cores
da P. M. Alumínio (dimensionados no item 1.1.3. deste edital), com
ferramentas e materiais necessários, tais como, lutocares, sacos plásticos,
vassourões, pás, etc.
2.6 – Para os serviços a serem realizados pela equipe padrão, serão necessárias as
ferramentas relacionadas no Memorial Descritivo deste edital.
2.8 – A Prefeitura poderá determinar à contratada que aumente número de
veículos e equipamentos que compõem a frota, se a necessidade dos
serviços assim o exigir.
2.9 – Os veículos coletores compactadores de lixo deverão estar em perfeitas
condições de operação e funcionamento não sendo permitida a utilização
de unidades fabricadas anteriormente à 2.006.
2.10 – A manutenção dos veículos e equipamentos será efetuada pela
contratada, inteiramente às suas expensas.
2.11 – Todos os lubrificantes e combustíveis necessários ao funcionamento dos
veículos e equipamentos serão fornecidos pela contratada.
2.12 – A contratada deverá manter instalações fixas, formadas de garagem,
oficinas e almoxarifado providos de equipamentos, ferramentaria e estoque
de componentes e peças, de forma a poder garantir com regularidade, a
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manutenção e a recuperação dos veículos, além das máquinas e
equipamentos que viabilizem a lavagem diária dos veículos utilizados.
2.13 – A contratada, se já não possuir, deverá providenciar instalações descritas no
item anterior, em 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, não sendo
permitido a permanência de veículos na via pública, quando não estiver em
serviço.

2.14 – Os veículos deverão ser pintados na mesma cor e trazer, além das placas
regulamentares da caçamba, uma inscrição nas portas da cabine e na porta
traseira da caçamba com os dizeres determinados pela Prefeitura, sendo
facultativo o uso de indicação referente à contratada, desde que
submetidas, antecipadamente, à aprovação da Prefeitura.
2.14.1 – Nos veículos utilizados na execução dos serviços deverá constar o
número do telefone para reclamações (4715-5500 ).
2.15 – Se a cabine do veículo não tiver assentos suficientes para toda a guarnição,
deverão ser previstos locais de acesso e acomodação para o pessoal
excedente.
2.16

– Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de
funcionamento, inclusive as unidades de reserva. Está compreendido nessa
exigência o funcionamento do velocímetro, a pintura, a limpeza, constituindo
obrigação contratual a lavagem do veículo coletor e das caçambas com
solução detergente, diariamente, visando manter as condições mínimas de
higiene. Obviamente, os equipamentos utilizados na execução dos serviços
ora objetivados também deverão ser lavados diariamente.

2.17 – Competirá à contratada a contratação dos motoristas, ajudantes,
funcionários e operários necessários ao desempenho dos serviços
contratados, correndo por sua conta também, todos os encargos sociais,
seguros, uniformes, vestuários, sanitários, refeitórios e demais exigências das
leis trabalhistas, bem como o pagamento de multas por infrações de trânsito
cometidas por seus motoristas e/ou quaisquer responsabilidade por acidentes
de trânsito e outros.
2.18 – Só poderão ser mantidos em serviços os empregados cuidadosos,
atenciosos, educados para com o público, especialmente os motoristas e
ajudantes.
2.19 – Aos empregados da contratada, será terminantemente proibido, fazer
qualquer tipo de catação em proveito próprio e de ingerir bebidas alcoólicas
em serviços e de pedir ou receber gorjetas ou donativos de qualquer espécie.
2.20 – A mão de obra envolvida na realização do objeto ora licitado deverá
apresentar-se sempre uniformizado. O uniforme deverá seguir o padrão de
cores da P. M. Alumínio, o calçado, a capa de chuva e o boné, deverão ser
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de acordo com o proposto pela contratada. Os empregados deverão usar
luvas protetoras diariamente e nos dias de chuva, capas protetoras e outros
equipamentos que se fizerem necessários, devendo para tanto, a contratada
apresentar descrição simplificada de seus uniformes, bem como o C.A.
(Certificado de Aprovação) dos equipamentos de segurança, como luvas e
calçados que a contratada pretende utilizar.
2.21 – Os empregados deverão se apresentar no início de cada jornada de
trabalho, com o uniforme limpo e completo, devidamente munidos de suas
ferramentas e apetrechos necessários à execução dos serviços.
2.22 – No caso da coleta domiciliar de resíduos, os empregados deverão apanhar
os recipientes com cuidado de esvaziá-los completamente e de maneira a
evitar queda de lixo nas vias públicas, evitando danificá-los (nos casos de
latas e tambores de lixo). Os resíduos que venham a espalhar-se nas vias
públicas, que por mau acondicionamento ou no processo de coleta
propriamente dito, deverão ser devidamente varridos, recolhidos e
depositados na caçamba do caminhão coletor.
2.23 – No caso da coleta hospitalar de resíduos, os empregados deverão apanhar
os recipientes com cuidado de esvaziá-los completamente e de maneira a
evitar queda de lixo nas vias públicas. Os resíduos que venham a espalhar-se
nas vias públicas, que por mau acondicionamento ou no processo de coleta
propriamente dito, deverão ser devidamente varridos, recolhidos e
depositados na caçamba do furgão coletor, e o local desinfetado.
2.24 – A coleta, varrição e raspagem deverão ser executadas nas vias públicas e
particulares abertos à circulação, e naquelas que venham a serem “abertas”
durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos em marcha reduzida.
2.25 – A limpeza, manutenção e poda de praças públicas deverão ser executadas
de acordo com as especificações do memorial descritivo e em dias e locais
indicados pela fiscalização.
2.26 – Todos os serviços serão executados de acordo com as especificações do
memorial descritivo.
2.27 – As ordens de serviços e toda a correspondência a ele relativa deverão ser
feitos por ofício.
2.28 – A contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso aos
seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando o
exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao
pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e
elementos referentes aos serviços, especialmente à coleta de lixo em
qualquer local.
2.29 – A contratada deverá cooperar na fiscalização dos dispositivos relativos à
higiene pública, vigentes ou que vierem a serem promulgados, notadamente
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os casos de descarga de lixo em vias públicas e/ou terrenos baldios de água
servida em vias públicas, de falta de recipiente padronizada, disposição de
entulho em local inadequado, além de outros.
2.30 – A Prefeitura será representada durante a execução dos serviços, por
elementos credenciados, que terão autoridade para exercer em seu nome,
toda e qualquer ação de orientação geral, obrigando a contratada atender
as observações da fiscalização, sem que isso exclua ou diminua as
responsabilidades legais da contratada, seja por atos próprios ou atitudes de
prepostos empregados.
2.31 – Não poderá a contratada, subcontratar o objeto deste, no seu todo ou em
parte, sem a devida anuência e aprovação da Prefeitura, obedecendo-se
sempre, os dispositivos legais.
2.32 – Os equipamentos, veículos e seus responsáveis, quando solicitados, deverão
ser alocados nos canteiros de serviços.
2.33 – A Prefeitura poderá requisitar os serviços licitados a seu critério, aos sábados,
domingos e feriados, caso em que se requisitará à licitante vencedora com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas ou a qualquer momento
em caso de emergência.
2.34 – Em caso de paralisação de execução dos serviços pela contratada, a
Prefeitura poderá operar os equipamentos objetivados nesta licitação, e,
portanto necessários aos serviços essenciais, sem a remuneração
correspondente à esse período, não podendo a contratada reclamar de tal
ato.
2.35 – A Prefeitura acompanhará e fiscalizará a execução do contrato através de
um ou mais representantes, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados nos serviços.
2.36 – A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o objeto que estiver em
desacordo com o contrato.
CLAUSULA 3 – SERÁ DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
3.1 – A contratada deverá escolher e contratar pessoal a ser fornecido, em seu
nome e sob sua inteira responsabilidade, observando, rigorosamente, todas
as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, contribuições ao
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Assistenciais, Securitárias e
Sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora.
3.2 – Fazer prova, perante a PREFEITURA, do cumprimento de todas as suas
obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e
sindicais, decorrentes do contrato, quando exigido.
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3.3 – Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação que, por escrito
e nesse sentido lhe fizer a PREFEITURA, qualquer de seus empregados cuja
permanência nos serviços for julgada inconveniente pela PREFEITURA,
correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus legais
trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que tal fato
possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser
substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.
3.4 – Fornecer, às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança,
indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em
quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas.
3.5 – Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança que
emanarem da PREFEITURA, através de recomendações ou de instruções
escritas.
3.6 – Arcar com ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que possam advir dos serviços contratados,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das
repartições competentes, com total isenção da PREFEITURA.
3.7 – Observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho.
3.8 – Retirar dos locais de trabalho, os equipamentos e tudo o mais que for de sua
propriedade, dentro de 10 (dez) dias do término do contrato.
3.9 – Substituir, no prazo máximo de 12 (doze) horas, os equipamentos previstos no
contrato, por outros de características idênticas, quando os mesmos, por
qualquer defeito técnico, ficarem paralisados por tempo igual ou superior a
04 (quatro) horas, ou caso esses equipamentos não apresentarem bons
rendimentos operacionais.
3.10 – Manter, às suas expensas, em caráter permanente, um preposto idôneo e
devidamente habilitado, com poderes suficientes para representá-la em tudo
o que se relacionar com os serviços contratados.
3.11 – Não divulgar, desviar ou fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou
qualquer outra fonte de informação sobre os serviços.
3.12 – Desenvolver boas relações com os funcionários da PREFEITURA, acatando
quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização.
3.13 – Comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados na
presente licitação.
3.14 – Executar, perfeita e pontualmente, todos os serviços determinados pela
fiscalização.
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3.15 – Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou
pessoais causados à PREFEITURA, seus empregados e/ou terceiros, como
conseqüência de imperícia, imprudência ou negligencia própria ou de seus
empregados.
3.16 – Refazer, sem qualquer ônus para a PREFEITURA, os trabalhos executados
deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da
fiscalização da PREFEITURA.
3.17 – Transportar os trabalhadores em veículos apropriados, (fechado de acordo
com normas de segurança) até os locais determinados pelo Departamento
Municipal de Serviços Urbanos, onde os cartões de ponto serão apontados
sob responsabilidade da licitação vencedora. Esse procedimento repetir-se-á
nos inícios e finais de jornadas de trabalho do pessoal envolvido na realização
do contrato para efeito de aferição de horas trabalhadas.
CLAUSULA 4 – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
4.1 – O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar do 5º dia após a
ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado dentro dos limites
estabelecidos no artigo n. º 57, inciso II da lei de Licitações.
CLAUSULA 5 – DAS MULTAS E SANÇÕES
5.1 – Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou pela
inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará, garantia à
prévia defesa, as seguintes sanções de acordo com a infração cometida:
5.1.1 – Advertência:
5.1.2 – Multa, conforme estipulação prevista no item 5.5 e seguintes
deste contrato;
5.2 – Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, poderão ser aplicadas ao
inadimplente outro contido na Lei Federal n.º 8.666/93.
5.3 – No caso de rescisão do contrato, será aplicado ao contrato multa de 40%
(quarenta por cento) do valor do mesmo, devidamente reajustada, que
poderá ser descontada da garantia prestada ou das faturas relativas aos
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, nos termos do Art. 86 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
5.4 – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal n.º
8.666/93 não exonera o inadimplemento de eventual ação por perdas e
danos que seu ato ensejar.
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5.5 – O contrato estará sujeito, de acordo com cada caso, as seguintes
penalidades independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra
judicial, a saber:
5.5.1 – Por circuito não completado, abandono sistemático de recipientes
sem serem coletados, recolhimento de material não considerado lixo, atraso
de mais de 6 (seis) horas no horário fixado para realização dos serviços, uso
de veículos não padronizados e outros irregularidades consideradas graves,
será lhe aplicado multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor
da medição do mês da infração, vigente à época do pagamento por
irregularidade.
5.5.2 – Por emprego de caminhão em más condições de conservação,
limpeza ou de pintura, ou em desconformidade com o contrato. Pela
apresentação de toda ou parte da mão de obra direta sem uniforme,
ferramentas, execução dos serviços sem os cuidados necessários. Serão
também passíveis de aplicação de multa o abandono esporádico dos
serviços ora contratados, despejo de resíduos nas vias publica, cotação ou
triagem de resíduos, reclamação referente ao comportamento da guarnição,
desvio ou inutilização de recipientes, solicitação de propina, ou de benefícios,
usa de bebida alcoólica em serviços, descarga em locais não autorizados e
outros irregularidades consideradas de média gravidade, será lhe aplicada
multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor da medição do
mês da infração, vigente à época do pagamento, por irregularidade.
5.5.3 – Por reclamação não atendida, por limpeza incompleta dos locais em
que tenha ocorrido espalhamento de resíduos, recipientes danificados, ou
não colocados em seus lugares, transferência de conteúdo de um recipiente
para outro, estacionamento do veículo em lugar impróprio, e outras
irregularidades consideradas leves, será lhe aplicada multa de 0,3% (zero
vírgula três por cento) sobre o valor da medição do mês da infração, vigente
à época do pagamento, por irregularidade.
5.5.4 – Por falta de atendimento às determinações para aumento da frota e
de pessoal, pelo não fornecimento das informações solicitadas pela
fiscalização, impedimento de acesso da fiscalização às oficinas e outras
dependências utilizadas pela contratada, será lhe aplicado multa de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da medição do mês da infração,
vigente à época do pagamento, por irregularidade.
5.5.5 – Pela não colocação dos equipamentos para vistoria, previsto no item
9.3 do edital de licitação, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, vigente à época do pagamento, sem prejuízo das demais sanções.
5.6 – O valor das multas será descontado da caução ou das faturas, conforme o
caso, poderá ser de R.D. (Recibo de Débito) ou aviso oficial.
5.7 – O contratado quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa poderá
recorrer ao Prefeito, sem efeito suspensivo.
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5.8 – As multas são independentes e aplicação de uma não exclui a das outras.
CLAUSULA 6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1.1 – As medições de quantidade serviços efetuados serão realizados
mensalmente, no último dia de cada mês, conjuntamente com o preposto de
Departamento Municipal de Serviços Urbanos, através da conferência dos
relatórios diários de serviços, verificando-se as quantidades efetivamente
executadas.
6.1.2 – Após aprovada e liberada a medição, deverá ser protocolada via de
teor correspondente às quantidades e valores no comprimento do item 6.1.2
do presente contrato, no Departamento Municipal de Serviços Urbanos da
Prefeitura, juntamente com as respectivas Notas Ficais, consoante com sua
proposta, devendo fazê-lo até o 5. º dia útil do mês subseqüente àquele da
realização dos serviços, para pagamento nos termos da Lei 4.320/64.
Juntamente à medição e nota fiscal, a contratada devera apresentar cópia
do CRS do FGTS e da CND do INSS, para aferição relativa à regularidade da
licitação vencedora junto à Seguridade Social. O vencimento da fatura
ocorrerá no 20.º dia subseqüente ao do protocolo da medição/nota fiscal.
6.1.3 – Se houver divergência ou incorreções na Nota Fiscal e/ou na medição,
o prazo de vencimento será suspenso para as devidas correções e/ou
esclarecimento. Se houver atraso na entrega das medições e fatura por parte
da contratada, o vencimento será prorrogado pelo mesmo período de
atraso.
6.1.4 – Por atraso de pagamento por parte da Prefeitura, em que a licitante
não deu causa, a Prefeitura pagará os encargos financeiros ao período
compreendido entre a data de vencimento da fatura até a data do efetivo
pagamento.
6.1.5 – Deverá constar na Nota Fiscal, o n. º do Processo Administrativo que
gerou o contrato, sem o qual a mesma ficará retida por falta de informação
fundamental.
6.1.6 – A contratada não poderá suspender o cumprimento de suas
obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamento, nos tempos
previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n. º 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n. º 8.883/94, que rege a presente licitação.
6.1.7 – A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do valor das Notas Fiscais
os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas contratuais, por parte da contratada.
6.2 - CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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6.2.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 meses, a
contar da data de apresentação da proposta. Os preços terão reajuste de
acordo com a variação dos índices IGP-M (FGV), INPC (IBGE), IPC (FIPE) e o
IPCA (IBGE), através da seguinte fórmula:
P = Po x {( 0,25 x Ci ) + ( 0,25 x Di ) + ( 0,25 x Ei ) + ( 0,25 x Fi )}
Co
Do
Eo
Fo

, onde

P = Preço reajustado
Po = Preço inicial
Ci = índice do mês anterior ao reajustamento ( IGPM – FGV )
Co = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IGPM –
FGV )
Di = índice do mês anterior ao reajustamento ( INPC – IBGE )
Do = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( INPC –
IBGE )
Ei = índice do mês anterior ao reajustamento ( IPC – FIPE )
Eo = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IPC – FIPE )
Fi = índice do mês anterior ao reajustamento ( IPCA – IBGE )
Fo = índice do mês anterior a data de apresentação da proposta ( IPCA –
IBGE )

6.2.2 – O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços
realizados a partir do dia 1. º (primeiro) do 13º (décimo terceiro) mês.
6.2.3 – Considera-se como o mês base (preço inicial), o mês de apresentação
das propostas.

CLAUSULA 7 – DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 – Os recursos financeiros para o atendimento do objeto deste contrato
correrão por conta da dotação do orçamento vigente, á saber:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX e exercícios seguintes.
CLAUSULA 8 – DAS GARANTIAS
8.1 – A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos
serviços ou de materiais empregados, sem ônus à Prefeitura.
CLAUSULA 9 – DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 – A rescisão dar-se-á, desde que inobservado o disposto no artigo 78 e incisos
da Lei Federal n. º 8666/93.
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Neste caso, a PREFEITURA aplicará multa de 40% sobre o valor reajustado do
contrato.
9.2 – Consumada a rescisão, a PREFEITURA terá o direito de se imitir na posse de
todo o equipamento, dos locais indispensáveis a execução dos serviços e dos
materiais em estoque, pertencentes ao contratado, bem como de assumir a
execução dos serviços pro conta e risco do contratado pelo restante do
prazo contratual.
9.3 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA 10 – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO
10.1 – Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da
Prefeitura Municipal de Alumínio, previsto no artigo 77 e seguintes da Lei
Federal n. º 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a
rescisão possa acarretar.
CLAUSULA 11 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E PROPOSTA
11.1 – Faz parte deste contrato, o edital de CONCORRÊNCIA n. º 01/06, e a
proposta da contratada, todos constantes do processo n. º 48/2011.
CLAUSULA 12 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1 – Fica o presente contrato subordinado a norma da Lei Federal n. º 8.666/93,
atualizada pela Lei n. º 8.883/94, e nos casos omissos, prevalecerá às normas
do código civil, código de defesa do consumidor e demais legislações
aplicáveis.
CLAUSULA 13 – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 – O Departamento Municipal de Serviços Urbanos, através de seu Diretor,
acompanhará o cumprimento deste contrato.
CLAUSULA 14 – DO PREÇO TOTAL
14.1 – Fica o presente contrato com o valor de R$ ____________ ( _________________).
CLAUSULA 15 – O FORO
15.1 – Fica eleito o foro da Comarca de São Roque, Vara distrital de Mairinque
para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para valer como bom para os fins e efeitos legais e na
presença de 02 (duas) testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em

de

de 2.011

JACOB SAUDA
PREFEITO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

______________________________

______________________________
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