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EDITAL TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
 

Comissão Permanente de Licitação 
Tipo: MENOR PREÇO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, ESTADO DA PARAÍBA, Estado da Paraíba, 
através do presidente da CPL designado pela Portaria GAPD 078/2021  de 08 de junho de 
2021 , torna público que impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, 
será realizada licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, 
REGIME DE EXECUÇÃO indireta, na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL  (artigo 6°, inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei 
n° 8.666/93), que obedecerá às disposições e suas alterações e da Lei Complementar 
123/2006, conforme alteração Lei Complementar Nº 147/2014, e Lei 8.666, de 21/06/93, 
com suas alterações e demais exigências deste Edital.  
 

• Recebimento dos envelopes: impreterivelmente: até as 09:10 hs do dia 12  de 
Julho de 2022 

• Sessão de credenciamento: às 09:10 hs  do dia 12 de julho de 2022 

• Sessão de abertura da Proposta: logo a seguir ao credenciamento. 
 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL: 
a) Os licitantes que retirarem o Edital via internet deverão preencher a folha e encaminhar 
para o e-mail - prefeituradedesterrocpl@gmail.com. 
b) A não remessa deste recibo, exime a Comissão/CPL da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
c) As Secretarias de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social recomenda 
que, em virtude das medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, deve-se inserir no 
edital à adoção de medidas de segurança, uso de máscaras facial e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) pelos licitantes e servidores da prefeitura envolvidos na 
realização do certame, além das seguintes recomendações:  
 
c.1) Os licitantes e servidores, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma 
distante mínima uns dos outros de 2 (dois) metros; 

 
c.2) Os licitantes maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem 
riscos de aumento de mortalidade pela COVID-19, ou ainda pessoas com sintomas como 
(gripe, tosse, febre, dores de cabeça/corpo ou dificuldades respiratória) poderão nomear 
um procurador; 
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 c.3) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança. 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto desta licitação é a contratação dos serviços para coleta e transporte de 
resíduos sólidos, resíduos de poda de árvores e lixo domiciliar ante as condições 
estabelecidas na planilha orçamentaria, Edital, e lei 8.666/93. 
 
1.2. O valor da licitação estima em R$ 851.070,87 (Oitocentos e cinquenta e um mil, 
setenta reais e oitenta e sete centavos). Sendo este valor o máximo aceitável pela 
administração, atendendo o disposto no inc. X, art. 40 da Lei nº 8.666/93. As propostas 
que apresentarem PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO ORÇAMENTO BASE FORNECIDO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO SERÃO DESCLASSIFICADAS bem 
como as propostas que apresentarem preços unitários, superiores aos preços da planilha 
fornecida pela Prefeitura de DESTERRO. 
 
1.3 E da empresa toda a responsabilidade pela qualidade dos serviços executados ou 
fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
1.4. Os serviços serão executados sob fiscalização direta e imediata da Prefeitura 
Municipal de DESTERRO-PB 
1.5. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações 
de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 
Decreto n. 7.983/2013. 
 
2. LOCAL DA LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO EDITAL 
2.1. O caderno do edital completo poderá ser adquirido  gratuitamente pelo site : 
www.desterro.pb.gov.br  ou pelo portal de licitações www.tce.pb.gov.br 
 
2.2.Qualquer consulta/pedido de esclarecimento/impugnação em relação a eventuais 
dúvidas de interpretação do presente edital, mediante petição devidamente fundamentada, 
por representante qualificado, que deverá ser dirigida por escrito ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – 
CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB ou por e-mail 
prefeturadedesterrocpl@gmail.com, informando o número da licitação indicada no 
Edital, até 02(dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes(habilitação e 
Proposta), devendo os originais ser protocolado no órgão deste município no mesmo 
prazo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.   
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2.2.1. As respostas sobre quaisquer dúvidas ou necessidades de informações ou 
esclarecimentos de caráter eminentemente técnico serão respondidas pela Comissão 
Permanente de Licitações após pronunciamento da área técnica, quando for o caso. 
 
2.3. Obriga-se o licitante a fazer minucioso estudo do Edital e seus Anexos, de modo a 
poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à Comissão de Licitação as dúvidas, 
divergências e/ou incorreções que possam existir, para os devidos esclarecimentos. 
 
2.4. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os interessados, cujas 
respostas serão prestadas através do e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com e 
terão o aviso resumido publicado no site www.desterro.pb.gov.br ou divulgado no Diário 
Oficial do Estado correspondente a presente TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022Face ao 
exposto, os interessados deverão consultar o referido site, até as 24 (vinte e quatro) horas 
que anteceder a data da realização da Sessão Pública. 
2.5. Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em 
consequência de respostas às solicitações de esclarecimentos, modificar os documentos 
de licitação mediante a emissão de um aviso de errata, que será publicado no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba, em conformidade com a legislação vigente. 
 
2.6. Nos temos do Art. 41, §1º, da Lei 8.666/93, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física poderá impugnar os termos do 
edital e/ou seus anexos, mediante petição devidamente fundamentada, por representante 
qualificado, e ser dirigida a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, podendo 
ser previamente enviada ao e-mail.prefeituradedesterrocpl@gmail.com, e devendo os 
originais ser encaminhados pelos Correios, preferentemente por SEDEX, ou apresentados 
diretamente no protocolo físico da PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO. 
 
2.7. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da 
Lei Federal nº 8666/93). 
 
2.8. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Desterro/PB o direito de, no interesse da 
Administração Pública, adotar os seguintes procedimentos, sem que caiba aos licitantes 
qualquer tipo de reclamação ou indenização: 
a) Anular ou revogar esta licitação, na forma do disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93; 
b) Alterar as condições deste instrumento convocatório, reabrindo novo prazo para entrega 
dos envelopes, quando tais alterações afetarem a formulação das propostas, procedendo-
se à publicação do respectivo aviso no Diário Oficial do Estado; e 
c) Adiar a data da abertura da licitação. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
3.1. Somente poderão participar desta licitação fornecedor pessoa jurídica, legalmente 
estabelecido no País, que atendam às condições e às exigências do presente EDITAL e 
seus anexos, que exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação com a 
apresentação dos documentos exigidos no capítulo da habilitação. 
3.2. É vedada a participação de empresas que: 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. Caso participe do processo licitatório, 
estará sujeita às penalidades previstas no art. 97 da lei n° 8.666/93, por força do disposto 
no parágrafo único do mesmo artigo; 
b) Sob Processo de falência, concordata ou insolvência civil; 
c) Enquadradas nas disposições do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
d)  Estrangeiras que não funcionem no País; 
e) Cooperativas; 
f)  Que estejam com o Direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou 
indireta, Federal, estadual, distrital ou Municipal Suspenso; 
g)  Que estejam reunidas em consórcio ou coligação;  
h) Empresas constituídas com o mesmo objeto e da qual participe sócios e/ou 
administradores de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, 
da Lei n° 8443/92, desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido após aplicação 
da referida sanção e no prazo de sua vigência; 
i) Empresas que tenham condenações civis por ato de improbidade administrativa. 
j) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 
preferencial, nos termos da Lei Complementar nº147/2014. 
l) As empresas participantes deverão apresentar declaração, conforme modelo anexo sob 
as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido pela Lei Complementar N. 147/2014. 
3.3. Caso constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item anterior, 
ainda que a posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus 
representantes sujeitos às penas legais cabíveis, constantes da Lei no 8.666/93. 
3.4. Não será permitida a participação de cooperativas, tendo em vista que a natureza do 
serviço e o modo como é usualmente executado no mercado demandam a existência de 
vínculo de subordinação jurídica entre os profissionais e a contratada, bem como estão 
presentes os elementos de pessoalidade e habitualidade, conforme Súmula TCU nº 
281/2012. 
 
3.5. Cada proponente deverá se credenciar, por pessoa, perante a Comissão Permanente 
de Licitação, apresentando a solicitado a seguir: 
a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento 
público, ou particular de procuração específica que comprove a outorga de poderes, na 
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forma da lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame, expedida pela licitante, 
impressa por meio eletrônico, em papel timbrado e assinatura com firma reconhecida.  
a.1) deverá ser juntada a cópia autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de 
representação da empresa, em que constem os nomes dos sócios ou dirigentes com 
poderes para a constituição de mandatários. 
b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial 
de Identidade e cópia do contrato social registrado no órgão de registro de comércio 
competente ou documentação na qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em nome da licitante; 
c) Somente poderão manifestar-se em nome da empresa Licitante os representantes legais 
e/ou aqueles devidamente credenciados, portando CPF, RG. 
d) Apresentar junto ao credenciamento do fornecedor a declaração de elaboração 
independente de proposta, conforme modelo constante no anexo IV, nos termos da 
IN nº 02, de 16 de setembro de 2009, do Governo Federal, sob pena de não abertura dos 
envelopes de Habilitação e Proposta. 
d.1) o licitante que decidir enviar seus envelopes (HABILITAÇÃO e PROPOSTA) por 
portador não credenciado, enviar juntamente com os envelopes a declaração solicitada 
acima (declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante 
no anexo IV, nos termos da IN nº 02, de 16 de setembro de 2009, do Governo Federal). 
sob pena de não abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta.  
e) A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar 
legalmente na presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA”, antes do início do recebimento dos mesmos.   
f) Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação. 
g) A participação na licitação implica na aceitação integral de todas as exigências 
constantes do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas 
técnicas aplicáveis. 
3.6. Para participar desta licitação os interessados deverão entregar à C P L os envelopes 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, de acordo com o item 5.0 do edital. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários oriundos do Orçamento de 2022.  
Os recursos serão os seguintes: 
Unidade orçamentaria:  
06.000 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO 
Classificação Funcional:  
15 452 1012 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E 
SANEAMENTO 
768 3.3.90.39 00 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
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Fonte: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos Total 
Elemento de despesas: 768 3.3.90.39 00 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
5.1. HABILITAÇÃO 
a) Os documentos referentes à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 
entregues, impreterivelmente, no local, dia e hora determinados neste Edital, em 01 
(uma) via, mediante a apresentação de 02 (dois) envelopes, fechado com cola ou lacre 
devidamente rubricados, em original, sem emenda e nem rasuras, sem papeis 
reaproveitados, além da razão social e do CNPJ da licitante, com os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO -PB 
ENVELOPE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ Nº: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
b) A apresentação dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas 
de preços poderá ser feita por intermédio de REPRESENTANTE, com poderes para 
deliberar, inclusive renunciar e desistir de interposição de recursos, onde deverão ser 
apresentados à Comissão Permanente de Licitação em invólucros distintos e separados, 
todos fechados, com as informações a seguir discriminadas.  
b.1) A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da 
PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou 
vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame. 
b.2) As manifestações sobre os documentos de habilitação e das propostas somente 
poderão ser feitas por pessoas credenciadas. 
c) Os envelopes poderão ser encaminhados à Prefeitura, por via postal, com comprovação 
mediante Aviso de Recebimento – AR, ou serem entregues diretamente no endereço setor 
de licitação, Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro 
PB, caso a licitante opte por não designar um representante legal para participar da sessão 
pública, desde que entregues antes da abertura da sessão pública.  
c.1) Na hipótese de remessa por via postal ou por meio de pessoa indicada pela licitante, 
os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 
diretamente à Comissão Permanente de Licitação, com a seguinte identificação:  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO -PB 
NOME DA EMPRESA 
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CNPJ Nº: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
5.1.1. Habilitação Jurídica 
5.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de DESTERRO /PB, 
emitido até três dias antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, ou prova 
de que solicitou o cadastramento no mesmo prazo, neste caso ficando a habilitação 
condicionada à aprovação do cadastro; 
5.1.1.2. As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão 
apresentar devidamente registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua sede 
os respectivos Contratos Sociais e todas as suas alterações subsequentes ou o respectivo 
instrumento de Consolidação Contratual em vigor, com as posteriores alterações, se 
houver; 
5.1.1.3. As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os 
seus respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em vigor, 
devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria 
em exercício; 
5.1.1.4. As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão 
apresentar as publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em 
vigor, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
5.1.1.5. Registro comercial, no caso de empresário individual, acompanhado da última 
alteração; 
5.1.1.6. Empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
5.1.1.7. Cédula de identidade dos sócios; 
 
5.1.2. Regularidade Fiscal E Trabalhista 
5.1.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, 
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito d 
procuradoria da Fazenda Nacional ( Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), do 
domicílio sede da licitante, assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
5.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS), do 
domicílio sede da licitante, assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
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5.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da interessada. assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014;  
5.1.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 
27, alínea “a” da Lei n º 8036/90). assegurada a regra para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
5.1.2.5. 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. 
5.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Incluído 
dada pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - Vigência: 180 (cento e oitenta) 
dias após a data de publicação desta Lei) assegurada a regra para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014; 
5.1.2.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, conforme alteração LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
 
5.2 – CAPACIDADE TÉCNICA 
5.2.1 Certidão de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, da região a que estiverem vinculados, em plena validade, comprovando estarem 
aptos ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da 
presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 
30, I, da Lei n.º 8.666/93, da licitante e seus responsáveis técnicos; 
  
a)Na Certidão do conselho acima mencionado, deverão figurar como responsáveis 
técnicos pela empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro 
Civil, Ambiental ou um Engenheiro Sanitarista. 
 
5.2.1.1 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
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relativo à execução dos serviços, compatível em características com objeto desta 
licitação. 
 
5.2.1.1.1 Comprovação da capacitação técnico-profissional: mediante apresentação 
de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 
relativo à execução dos serviços que compõem o objeto desta licitação. 
 

5.3.1 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata acima deverão participar da obra ou serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela administração. 

5.3.3 A critério da Comissão de Licitação, ouvida a área técnica, o atestado pode ser 
objeto de diligências a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, 
inclusive com solicitação dos respectivos contratos que lhe deram origem, visitas ao 
local, fotos, etc. 
 
5.3.4 A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas mediante  
apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 
1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a empresa,  
constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 
Ministério do Trabalho e Ficha de Registro de Empregado;  
2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as alterações 
contratuais, se for o caso, devidamente registradas  no órgão do Registro do Comércio 
competente, do domicílio ou sede da licitante;  
 
Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que para o cumprimento de que trata a o item 
5.3.4 Serão aceitos contratos particulares de prestação de serviços feito com 
profissionais, celebrado de acordo com a legislação civil comum, vez que tal 
situação não configura o mesmo como sendo do “quadro permanente” da empresa. 
 
Parágrafo segundo: No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 
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5.3.5.  Atestado de visita técnica aos locais onde serão executados os serviços, 
justificando-se para fins de conhecimento pleno de todas as obrigações a serem 
cumpridas, o grau de dificuldade implícito, bem como para permitir aos licitantes 
compararem o projeto básico à realidade do serviço a ser executado: 
 
5.3.5.1As visitas deverão ser agendadas até 72h (setenta e duas horas) antes da data da 
sessão, diretamente da Secretaria ou pelo e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com 
 
5.3.5.2A visita técnica será realizada com a presença de representante indicado pela 
Prefeitura Municipal de Desterro e por representante indicado pela Empresa; 
 
5.3.5.3Ao final da visita, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
fornecerá ao representante credenciado da Licitante, o Comprovante das Visitas Técnica, 
que deverá fazer parte da documentação de habilitação; 
 
5.3.5.4 A vistoria visa o conhecimento total das especificações e das condições para 
realização do serviço objeto da licitação, Caso a empresa não realize a visita técnica,  
deverá juntar ao Envelope de Habilitação a Declaração assumindo total responsabilidade, 
ficando impedida no futuro de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
ALTERAÇOES CONTRATUAIS de natureza técnica ou financeira. 
 
5.3.5.5 O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente 
deverá(ao) ser designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que 
executarão a obra objeto do presente instrumento convocatório, na hipótese da 
adjudicação do objeto a empresa licitante e somente poderão ser substituídos na fase 
executiva de obra, por profissionais de experiência equivalente ou superior e com a 
anuência da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 
  
5.3.6 Apresentar indicação das instalações e dos equipamentos/aparelhamentos e 
do pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis, conforme consta no termo 
de referencia anexo I edital , bem como da qualificação de cada dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, mediante apresentação de 
relação explícita, e declaração formal de que disporá, por ocasião da futura 
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados 
essenciais para a execução contratual conforme estabelece o parágrafo 6º do Art. 30 da 
Lei n° 8.666/93, elaborada em papel timbrado da licitante, destinadas ao município. 
 
5.3.6.1 Declaração formal da disponibilidade de todos os veículos, equipamentos e demais 
estruturas necessárias para a execução do objeto, no prazo previsto para a assinatura do 
Contrato 
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5.3.6.2 Para fins deste Edital, apenas será aceita a oferta e disponibilização de veículos 

coletores do tipo compactador de lixo. 

5.3.7 . Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá 
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da 
lei; 
 
5.4  REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE, D.F.C,  Notas 
Explicativas), do último exercício social que comprovem sua boa situação financeira, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas que 
ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, para tanto, o 
balanço de abertura, arquivado na Junta Comercial, obedecidos aos aspectos legais e 
formais de sua elaboração. O balanço e demonstrações contábeis das sociedades 
anônimas ou por ações deverão ser apresentadas em publicações no Diário Oficial e o 
arquivamento do registro no órgão de registro do comércio competente do Estado do 
domicílio ou sede da licitante. As demais deverão apresentar o balanço e demonstrações 
contábeis devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contador 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com o devido arquivamento no órgão 
de registro do comércio competente do Estado do domicílio ou sede da licitante. 
a) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
a.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

- Publicados em Diário Oficial; ou 
- Publicados em jornal de grande circulação; ou  
-Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

LICITANTE. 
a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- Por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
LICITANTE ou em outro órgão equivalente;  
a.3) sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia autenticada do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE; 
a.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade; (CRC) : 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 LG =    ---------------------------------------------------------------;  
            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
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Ativo Total  

SG = -------------------------------------------------------------------;  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

   
Ativo Circulante  

LC = -------------------------------------;  
           Passivo Circulante 

 
5.4.1.1 O balanço patrimonial e demonstração contábeis referentes ao último exercício 
social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência 
Geral – SG superiores a 1 (um); 
 
5.4.1.2  Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 
Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega 
emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 
1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
 
5.4.1.3 Caso não seja apresentado as demonstrações contábeis(DRE, DFC,  Notas 
Explicativas),   o licitante estará imediatamente inabilitado, o mesmo acontecendo se 
não contiverem assinaturas de contador e indicação do número de inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
5.4.1.4 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste 
declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE,  
 
5.4.1.5. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente licitação 
no valor de R$ 8.510,70 (Oito mil quinhentos e dez reais e setenta centavos) termos do 
artigo 31, III da Lei 8.666/93 e suas alterações.  A garantia da proposta deverá ser 
realizada, nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
a) Caução em dinheiro*; 
b) Seguro – Garantia; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das 
propostas 
c) Fiança Bancária; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das 
propostas 
d)Título da Dívida Pública1; deve estarem reconhecidamente válidos pelo Governo 
Federal, observando-se os Decretos-leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968 

 
1 Os títulos da Dívida Pública devem atender as exigências legais do inciso I do Art. 56 da Lei 8.666/93 e estarem reconhecidamente válidos pelo 

Governo Federal, observando-se os Decretos-leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968.  
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5.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
Todas as declarações solicitadas neste edital, dever apresentadas em papel 
timbrado da licitante, destinadas ao município, com indicação do processo licitatório 
(número e modalidade) carimbadas e assinadas por pessoa legalmente autorizada a 
fazê-lo em nome da empresa, que deverão ser apresentadas no Envelope nº 01 - 
Documentação, claramente se comprometendo a: 
 
a) Declaração da empresa Licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública, conforme modelo Anexo V do Edital. 
 
b) Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no artº. 7º, inc. 
XXXIII da Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo VII do Edital. 
 
c) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de 
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado 
e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, sob 
as penas do artigo 299 do Código Penal na forma do disposto na Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, conforme Anexo VIII, deste edital. 
c.1.) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da 
licitante. 
c.2.) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006 e LC 147/2014 poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo 
legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante 
o trâmite da licitação. 
 
d) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível 
no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (www.cnj.jus.br), por meio do link 
Acesso rápido>cadastro de improbidade administrativa;  
 
e) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da 
licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 
CPL, conforme Anexo IX, deste edital. 
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f) Declaração Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as 
especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela 
Prefeitura Municipal de Desterro/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias 
para assegurar um controle adequado da qualidade da obra, conforme Anexo X, deste 
edital. 
 
g) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme 
Anexo XI, deste edital. 
 
h) Apresentar declaração que em sua contratação irá promover e cumprir a Gestão 
dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 
de julho de 2002 (alterada pela Resolução 448/2012) e RN nº 307/2002 quanto a 
obrigatoriedade de elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção-PGRDC. E, ainda, que irá observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 
46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, conforme Anexo XIII, deste edital. 
 
i)Para assinatura do contrato a empresa vencedor  deverá apresentar a Comprovação de 
operação, através de Licença de Operação, expedida por órgão responsável  pela 
Administração do Meio Ambiente Estadual - SUDEMA.(dentro do prazo de validade) que 
autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de Resíduos Sólidos 
Urbanos, necessárias a perfeita execução dos serviços constantes deste, Sob a condição 
de não assinar o contrato podendo ser convocada a segunda classificada. 
 
 
5.5.1. Os documentos necessários ao, CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de 
Notas, este deverá ser através de Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial, nos termos da 
Lei Estadual 10.132/2013, ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da PMD, 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, obrigando-se, no entanto, a fornecer os 
originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados pela Comissão.          
5.5.2 Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 
original ou em cópia reprográfica. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua 
autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações, podendo o 
licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. No caso de expirada 
as validades no momento da contratação, estas deverão ser reapresentadas. 
5.5.3 Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data 
de abertura desta Licitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade 
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expressa e ou legal, serão considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de sua emissão. 
a) Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos no momento da abertura 
dos envelopes para autenticação,  
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; ou se 
a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto para os 
quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz; 
5.5.4As LICITANTES que possuírem restrição no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas), disponibilizado no site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, 
ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, 
serão inabilitadas. 
5.5.4.1 Em ocorrendo a situação que duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados 
de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 
5.5.5 A critério da Comissão Permanente de Licitações poderão ser solicitados 
documentos complementares, visando à elucidação de dúvidas porventura havidas. 
5.5.5.1. Quaisquer documentos assinados pelo responsável técnico e/ou representante 
legal, tanto para fins de habilitação quanto para classificação, deverão ter assinaturas 
comprovadas por meio de documento de identificação legal, ou seja, cópia da cédula de 
identidade ou outro documento que comprove sua assinatura.  
 
5.6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado contendo no 
anverso os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO -PB 
ENVELOPE PROPOSTA 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ Nº 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
5.6.2. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, em (uma) 
via, de forma clara e detalhada, numeradas sequencialmente, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais 
pelo representante legal e pelo(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s) da licitante, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, atendendo a todas as exigências do termo de referência 
anexo I do edital. 
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a) Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais, com duas 
casas decimais, indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem 
compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorra do 
cumprimento pleno e integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como o preço global 
proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar todos os 
custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os 
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, 
deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam 
ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços; 
 
a.1) O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 
a.2) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas no 
BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, 
não podendo ser classificado como despesa indireta decorrente da execução de um 
determinado serviço.  
a.3) As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no BDI como 
despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos serviços. 
b) Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o 
documento legal que determine o benefício. 
c) Todos os preços da PROPOSTA devem ser apresentados como definitivos, não sendo 
aceitos quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de 
preços estimados, reembolso de valores não discriminados na PROPOSTA ou menções 
de descontos ou acréscimos de preços ou quaisquer vantagens em relação à PROPOSTA 
de outra licitante. 
d) Na elaboração de seu Orçamento Detalhado a LICITANTE deverá utilizar os mesmos 
quantitativos e itens do Orçamento Estimado do Anexo I. 
e) Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão ser preços 
finais e não serão considerados alegações e pleitos das licitantes para majoração dos 
preços unitários e totais. Os descontos, quando houver, deverão estar inclusos nos preços 
unitários e totais propostos. 
f) Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de 
quantitativas de serviços e preços unitários constante do anexo I deste edital. 
g) Apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de conformidade com a planilha 
de quantitativos e preços conforme termo de referencia  anexo i do edital,  O seu conteúdo 
deverá ser impresso em uma via, assinada pelo representante legal e pelo  responsável 
técnico da empresa, de acordo com Lei  5.194/66 e Resolução nº 282 de 24 de agosto de 
1983 do CONFEA/CREA;  
h) No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à LICITANTE formular imediata 
comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, anteriormente ao dia da 
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sessão, no prazo estabelecido de 24 horas, para fins de esclarecimento ou providências 
por parte da Comissão. 
i) Informar prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos a  contar da data de sua apresentação.   
j) Apresentar composição detalhada de B.D.I. e Encargos Sociais utilizados na elaboração 
da composição dos preços unitários, conforme planilhas em anexo. 
k) Apresentar Composição de Custo para todos os itens da proposta. As composições de 
custos unitários apresentadas são instrumentos para a elaboração do orçamento 
estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do 
serviço de acordo com projeto. 
l) Apresentar Cronograma Físico – Financeiro, conforme termo de referencia anexo i do 
edital  
m)  cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos 
serviços e eventual indicativo de atraso, passível das sanções previstas neste Projeto 
Básico, no Edital de licitação e/ou no Contrato firmado. 
n)  Apresentar declaração de que, nos preços propostos, estão incluídas todas as 
despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas 
e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como quaisquer outros 
encargos necessários para a execução dos serviços. 
o) Em caso de divergência entre o preço constante da planilha de composição de custos 
e formação de preços unitários e o constante da planilha orçamentária, prevalecerá o 
primeiro. 
p)  Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados 
como custo direto do objeto licitado, não poderão ser incluídos na composição do BDI, 
devendo ser cotados na planilha orçamentária. 
q) O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL – não podem ser repassados à Administração e, por essa razão, não 
devem ser incluídos na proposta apresentada. 
r) O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, salvo com relação às falhas formais, 
assim consideradas pela Comissão Permanente de Licitação. 
s) Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como as eventuais divergências entre o preço unitário e o total ofertados 
para os itens que compõem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. 
t) Visando simplificar as informações junto ao TCE-PB, apresentar juntamente com a 
proposta impressa, no envelope das propostas a planilha de preços em meio magnético, 
deverão ser elaboradas em software Excel, em mídia CD-ROM. 
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5.7. Da Habilitação De Microempresas E Empresas De Pequeno Porte, Nos Termos 
Da Lei Complementar Nº 123/06.2 E LC  147/14. 
a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição. (art. 43 
da LC 123/2006 e LC 147/14) 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação. 
c.1) A prorrogação do prazo prevista no caput deste inciso será concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação, ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
c.2) Após a intimação referida no caput deste inciso, a Presidente informará que 
suspenderá a sessão para aguardar o prazo concedido para regularização da 
documentação e informará também a data e hora da reabertura da sessão. 
c.3) Confirmada a regularidade dos documentos do licitante declarado vencedor, será 
imediatamente oportunizada a possibilidade de interposição de recurso, encerrada a 
sessão e extraída a ata correspondente. 
d) A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste 
subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93, neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no citado item 6.2 será 
analisada a documentação de habilitação do licitante que originalmente apresentou a 
menor proposta ou lance e, se regular, será declarado vencedor.  
5.8. A certidão emitida via Internet, ficarão condicionadas à verificação pela Comissão 
Permanente de Licitação via Internet, devendo ser certificadas pelo servidor nos autos do 
processo, podendo o licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. 
No caso de expirada as validades no momento da contratação, estas deverão ser 
reapresentadas. 
5.9. Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data de 
abertura desta Licitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade expressa 
e ou legal, serão considerados válidos pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, contados a partir 
da data de sua emissão. 
 
6. DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO 

 
2  
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6.1. Da Ordem Dos Trabalhos 
6.1.1. Os proponentes farão entrega dos dois envelopes DOCUMENTAÇÃO 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, à CPL, em envelope lacrado. 
6.1.2. A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar 
legalmente na presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA”, antes do início do recebimento dos mesmos.   
6.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação.  
6.1.4. Os documentos de credenciamento serão rubricados pela comissão e pelos 
proponentes presentes, sendo em seguida juntados ao processo de licitação. A não 
apresentação dos documentos (item 3.3., letra a, b, c) de credenciamento ou a sua 
incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém 
impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não 
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no 
desenvolvimento dos trabalhos.  
6.1.5. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada que será 
devidamente rubricada pelos representantes legais das licitantes e membros da Comissão 
de Licitação que decidirá pela habilitação ou inabilitação das participantes, dando ciência 
às interessadas na própria sessão ou em outra que será oportunamente convocada. 
6.1.6. Na hipótese de a Comissão Permanente de Licitações efetuar o julgamento e proferir 
o resultado na mesma sessão, verificar-se-á se todos os participantes estão presentes e 
no caso de desistência expressa do prazo recursal, será consignado em ata, quando então, 
preferencialmente, serão abertos os envelopes contendo as propostas na mesma reunião 
de abertura do envelope contendo a documentação. 
6.1.7.  A comissão e os demais licitantes que assim desejarem rubricarão os envelopes 
das propostas e abrir-se-á o prazo recursal. Caso estejam todos os licitantes presentes, 
estes serão intimados em ata, caso contrário, mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba. 
6.1.8. Caso não tenha sido julgada a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações 
reunir-se-á posteriormente para a avaliação da documentação, tornando público o 
resultado desta fase por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, quando 
se dará a abertura do prazo para recurso. 
6.1.9. Após a fase recursal será marcada nova reunião de abertura das propostas, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 
6.1.10. Aos Licitantes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo as 
respectivas propostas, transcorrido o prazo recursal ou após sua denegação. 
6.1.11. Das sessões realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão 
eventuais manifestações dos representantes, que serão lidas em voz alta e assinadas por 
estes e pelos membros da Comissão, não sendo permitidas refutações orais, cabendo, 
entretanto, recurso quanto aos seus efeitos; 
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6.1.12. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas, pela Comissão de 
Licitação na presença dos participantes, ou relegadas para posteriores deliberações, a 
juízo do Presidente, devendo o fato constar das atas; 
6.1.13. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, será aceito; 
6.1.14. Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o Presidente 
da Comissão de Licitação designará sessão de prosseguimento para abertura do 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, deverá se efetuar conforme o seguinte: 
6.1.14.1. O conteúdo dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS das empresas 
habilitadas quanto a documentação, deverá ser rubricado, obrigatoriamente, pelos 
membros da Comissão e pelos representantes legais presentes; 
6.1.14.2. A(s) proposta(s) contida(s) nos ENVELOPES Nº 02, depois de rubricadas serão 
analisadas pela Comissão de Licitação e verificadas se as exigências contidas no item 7. 
e seus subitens, deste Edital, foram atendidas; 
6.1.14.3. As licitantes poderão recorrer das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação, nos termos do Capítulo V, art. 109 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações.  
6.1.15. Os envelopes contendo a proposta dos Licitantes inabilitados que não forem 
retirados no prazo de 15 dias, serão inutilizados pela Administração. 
6.1.16.  Em caso de Inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes, a CPL poderá, 
a seu critério, aplica a regra do art. 48, inciso III da Lei 8.666/93. 
6.1.17. Na hipótese da ocorrência de empate entre dois ou mais concorrentes, o vencedor 
será dado a conhecer por sorteio em ato público. 
6.1.18. Concluído o julgamento, a Comissão fará relatório final dos trabalhos, 
encaminhando o resultado da licitação ao Prefeito ficando cópia do mesmo na C.P.L à 
disposição dos interessados. 
 
6.2. JULGAMENTO 
6.2.1.  Da habilitação: 
6.2.1.1. Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não 
apresentarem a documentação solicitada, ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que 
impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 
Edital, e: 
a) Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 
b) Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a habilitação neste 
certame; 
c) Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 
d) Apresentar qualquer documento exigido para habilitação com rasura, com prazo de 
validade vencido ou em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital; 
 
6.3. Da Proposta: 
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6.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
6.3.1.1. Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total em qualquer item, o 
qual será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário correspondente, 
prevalecerá o valor do preço unitário e o valor do preço total será corrigido. 
6.3.1.2. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
LC 147/14, após abertura dos envelopes de proposta e elaborado o Mapa Comparativo de 
Preços, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e sido verificada a ocorrência de empate – entende-se por 
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à proposta 
melhor proposta – será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para empresas enquadradas na definição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
6.3.1.3. Para efeito do disposto no item 6.3.1.2., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
6.3.1.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão;  
6.3.1.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no subitem 6.3.1.2, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
6.3.1.3.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.3.1.3.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
6.3.1.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
6.3.1.4. O disposto no subitem 6.3.1.2. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
6.3.1.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer 
momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido de verificar a 
consistência dos dados ofertados pelas Licitantes, nela compreendida a veracidade de 
informações e circunstâncias pertinentes. 
6.4. SERÁ DESCLASSIFICADA a licitante que: 
6.4.1. Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 
6.4.2. Deixar de apresentar a composição de custos e encargos sociais para todos os itens 
da proposta; 
6.4.3. Propor condições ou propostas alternativas, que não as contidas neste Edital; 
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6.4.4. Serão desclassificadas as propostas cujos preços ofertados sejam inexequíveis, na 
forma estabelecida no art. 48 da Lei n. 8.666/93, atualizada. Consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço, as propostas cujos 
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) 
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração ou; b) valor orçado pela Administração.  
6.4.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. § 6° do artigo 43 da Lei 
8.666/1993 
 
7. DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES 
a) do contrato 
 
a.1)Para assinatura do contrato a empresa vencedor  deverá apresentar a Comprovação 
de operação, através de Licença de Operação, expedida por órgão responsável  pela 
Administração do Meio Ambiente Estadual - SUDEMA.(dentro do prazo de validade) que 
autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de Resíduos Sólidos 
Urbanos, necessárias a perfeita execução dos serviços constantes deste, Sob a condição 
de não assinar o contrato podendo ser convocada a segunda classificada. 
a.1.2 Após transcorrido os prazos de recursos, a adjudicação e homologação do 
julgamento será feita pelo Prefeito a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 
05(cinco) dias, assinar o contrato de execução dos serviços, elaborado de acordo com a 
Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterações. 
a.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento. 
a.2. A licitante vencedora que deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a 
partir do recebimento da notificação para tal ou que renunciar ao serviço, ficará 
automaticamente desclassificada, sujeitando-se as penalidades previstas na Lei 8.666 de 
21.06.93 e suas alterações. 
a.3. Ocorrendo o acima exposto, serão convocados os licitantes remanescentes, pela 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com 
o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste 
Edital. 
a.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a 
adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais. 
a.5. O PRAZO DO CONTRATO a vigência do contrato será 12 meses, podendo ser 
prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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a.6. O contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões até 25% do valor inicial do contrato.   
a.7. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
b) Da Rescisão Do Contrato 
b.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos 
previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 
Federal nº 8666/93. 
b.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia, aos 
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do 
custo da desmobilização. 
b.3. A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo 
das sanções descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 
da Lei nº 8.666/93. 
b.4. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, 
recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços executados. 
b.5. Constituem motivos para rescisão dos contratos: 
b.5.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 
especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 
b.5.2. Atraso não justificado na execução dos serviços; 
b.5.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 
contratante; 
b.5.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização;  
b.5.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
b.5.6. A dissolução da sociedade; 
b.5.7. Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a 
contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por 
escrito à contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
b.5.8. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o 
último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 
b.5.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de 
fiel execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante 
comprovação de ter havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas 
todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias.   
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b.6. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à 
manutenção do equilíbrio econômico–financeiro do contrato na forma do artigo nº 65, Inciso 
II alínea d, da Lei nº 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital; 
 
b.7. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão fazer-se 
acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém 
de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto, nos 
custos do Contrato. 
 
8. DO PAGAMENTO/ DAS FISCALIZAÇAOES E MEDICOES  
8.1. O pagamento dos serviços será efetuado conforme autorização e liberação da 
concedente do recurso, com base em medição devidamente aprovadas pelo FISCAL E 
GESTOR DO CONTRATO, que será atestada pelo engenheiro da fiscalização da 
PREFEITURA; 
8.1.1 Quando do pagamento anteriormente citado, será exigido do CONTRATADO os 
seguintes documentos 
 

1. NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS, devidamente preenchida com os dados do 
destinatário (Nome, CNPJ, Endereço) e atestado pelo engenheiro fiscal. Deverá ter 
indicação a qual medição se refere e do processo licitatório, do nº contrato firmado. 
Quando tratar-se de Convênios deve ter: NÚMERO CONVENIO, ANO, PROGRAMA, 
OBJETO CONVENIO. 

2. RECIBO- Discriminativo com todos os dados da Empresa, impresso próprio ou 
papel timbrado 

3. CONTRATO – Anexar cópia do Contrato da Obra (apenas na primeira medição);  

4. ADITIVOS DE CONTRATO – Anexar cópia de Termo Aditivo ao Contrato, se 
houver; 

5. ART de execução, emitida pelo CREA; 

6. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação 
de matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS - CNO foi instituído pela Instrução 
Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018. 

7. CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF - Certidão Negativa de Débitos da 
Empresa junto ao FGTS, em plena validade;  

8. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL, relativos aos 
Tributos federal, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto 
no âmbito da procuradoria da Fazenda Nacional  

9. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA ESTADUAL (relativa ao 
ICMS), do domicílio sede da licitante,   

10. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL do domicílio 
ou sede da interessada 
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11. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA 
DO TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943.  (Incluído dada pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - 
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias após a data de publicação desta Lei) 

8.1.2. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação 
de matrícula da obra junto à Previdência Social. 
8.1.3. A Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades 
executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais 
de comprovada procedência legal. 
8.1.4. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o 
disposto no item 14.1.1 do Edital, deverá ser retificada/substituída/complementada sendo 
que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a 
Contratante. 
8.2. No caso do não cumprimento do prazo estabelecido acima, as faturas serão 
atualizadas financeiramente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado 
pela revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas), calculado “pró-rata die”, 
considerando-se o mês do efetivo pagamento e o mês da comprovação da regularidade 
da documentação fiscal apresentada;   
8.3. A fiscalização será exercida pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, 
não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-responsabilidade 
do Poder Público ou seus agentes prepostos 
 
8.4.O contrato deverá ser fielmente executado, de acordo com as cláusulas contratuais, 
bem como as normas constantes nas especificações técnicas, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
8.5.Prefeitura Municipal de Desterro , se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 
os serviços prestados, se em desacordo com as especificações contidas neste Edital de 
Tomada de Preço e Contrato de Prestação de Serviços dele proveniente 
 
8.6A execução dos serviços contratados obedecerá às normas constantes no plano de 
trabalho aprovado pela PMD, bem como disposições técnicas constantes deste edital e 
demais anexos. 
 
8.7Contratada lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de modo 
idêntico àquelas constante no boletim de medição. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

CNPJ: 08.925.968/0001-30 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 

 
8.8Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual 
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
 
8.9Quando não atendida as solicitações de correções se serviços, o Município de Janduís 
reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste edital: 
 
a)Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o contrato;  
b) Contratar outra empresa para executar os serviços não atendidos ou mal executados, 
às expensas da contratada, procedendo ao desconto dos valores cobrados na fatura 
subsequente. 
 
8.10As fiscalizações e medições serão executadas pela CONTRATANTE, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, que fará o controle dos 
serviços executados. 
 
8.10.1 - As medições serão entregues à CONTRATADA e encaminhadas pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS para a Secretaria Municipal 
de Finanças, que efetuará o pagamento após a apresentação de todos os documentos 
previstos no edital. 
 
9. DAS MULTAS E PENALIDADES 
9.1. A recusa injustificada da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações 
assumidas ou preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades: 
9.2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderá a contratante, garantida a prévia 
defesa da licitante, aplicar as seguintes sanções: 
9.2.1.  Advertência; 
9.2.2. Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato. 
9.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
PMD, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
9.2.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública;  
 
9.3. APLICAÇÃO 
9.3.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, o licitante estará sujeito as 
seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a prévia defesa, ficando sob 
responsabilidade da PREFEITURA. 
9.3.2. MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global será calculada pela seguinte 
fórmula: 
  M = (0,01V / P) x N 
 
  Onde: 
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  M = Valor da multa em Reais; 
  V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado; 
  P = Prazo contratual de execução, em dias corridos; 
  N = Números de dias corridos que exceder a data contratual marcada para 
entrega dos serviços, devendo no caso existir prorrogação, a contagem ser feita após a 
data da referida prorrogação. 
9.3.3. A multa, dependendo da PREFEITURA, poderá ser aplicada parcialmente, isto 
quando houver atraso na execução das parcelas, onde o valor de N, seria o número de 
dias corridos que exceder a data de término da referida parcela, no cronograma físico-
financeiro da proposta e V o valor atualizado da parcela. 
9.3.4. O descumprimento do prazo na implantação dos serviços, bem como as 
infringências das obrigações contratuais ensejará a aplicação de multas moratórias.  
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Dos atos da Administração praticados no presente TOMADA DE PREÇOS caberá 
recurso na forma do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
10.2. Os recursos administrativos deverão ser interpostos devidamente fundamentados, 
assinados por representante legal da recorrente e/ou credenciado com poderes para tal, 
dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, protocolizados no setor competente do 
órgão licitante e seguirão os procedimentos estabelecidos no art. 109 e parágrafos da Lei 
Federal n.º 8666/93. 
10.3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
10.4. Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todas as propostas 
dos licitantes presente à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância 
poderá ser consignada na Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso 
previsto no Art. 109, inciso I, alínea a e b, consoante disposto no Art.43, inciso III, ambos 
da Lei 8.666/93. 
 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 
e legais, sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os 
ajustes de sub-contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, 
entretanto, será responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, 
podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os 
respectivos ajustes, mediante aprovação da PREFEITURA. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
12.1. A definição das obrigações das partes, estão definidas na minuta do contrato, anexo 
deste edital. 
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13. DAS GARANTIAS 
13.1. GARANTIA DE PROPOSTA 
13.1.1. A garantia de proposta prevista no item 5.5.4. “e” tem o objetivo de proteger a 
Entidade de Licitação contra atos ou omissões dos Licitantes: 
a) garantir à satisfação de multa imposta ao licitante que, no curso ainda da disputa, venha 
a praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação.  
b) caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e 
na Garantia de Proposta, e 
c) se a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato ou não apresentar a Garantia de 
Execução Contratual. 
13.1.2. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no 
prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir da homologação da adjudicação. A Garantia 
de Proposta das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 10 (dez) dias 
contado a partir do encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de 
recurso o prazo de devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 
13.1.3. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o 
Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. As licitantes interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes 
do edital, bem como de todas as condições gerais e peculiares das áreas definidas, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da 
sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato;  
14.2. Serão mantidas durante a execução do contrato, todas as condições da Habilitação. 
14.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 
legal e/ou subscrito por procurador, não habilitado legalmente no processo a responder 
pela firma. 
14.4. Os casos omissos neste TOMADA DE PREÇOS, serão regulados em observância a 
Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 
14.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste edital e seu anexo. 
14.6. O contratado deverá permitir o livre acesso de servidores da Prefeitura DESTERRO 
e do órgão concedente dos recursos, bem como dos órgãos integrantes do sistema de 
controle interno e externo os quais estejam subordinados a Prefeitura e o Ministério aos 
documentos e registros contábeis da empresa contratada no que concerne a execução dos 
serviços vinculados a contratação em tela. 
 
14.7. Faz parte do presente Edital. 
 
a) Anexo I – TERMO DE REFERENCIA/PROJETO TÉCNICO 
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b) Anexo II - MODELO DA PROPOSTA, 
c) Anexo III - (MINUTA DO CONTRATO). 
d) Anexo IV – MODELO DAS DECLARAÇÕES PROPOSTA INDEPENDENTE; 
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO 
ART. 7º. DA CF/88 
g) ANEXO VII- DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
h) ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
i)  ANEXO IX – DECLARAÇÃO DAS NORMAS DA ABNT 
j) ANEXO X – DECLARAÇÃO DE SOCIEDADE MISTA 
k) ANEXO XI - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
l) ANEXO XII – DECLARAÇÃO CONAMA (GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 
 
14.8. A Prefeitura Municipal de Desterro reserva-se o direito de revogar total ou 
parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não cabendo às licitantes o 
direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do citado artigo.  
 
14.9.  Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura 
dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecidos.  
 
14.9.1. A critério da Administração do Município, esta Tomada de Preços poderá ser a data 
de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” transferida, por conveniência 
exclusiva da Administração. 
 
14.10. Demais informações relativas à presente Licitação serão prestadas no Setor de 
Licitações da Prefeitura de DESTERRO, Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 
58695-000 – Centro – Desterro PB, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 14h 14.10.1. 
Os questionamentos encaminhados por e-mail após as 14:00horas (horário local) serão 
considerados como recebidos no dia útil imediatamente subsequente. 
 
14.11. A participação na presente Licitação implica em concordância tácita, por parte da 
empresa Licitante, com todos os termos e condições deste Instrumento convocatório.  
 
14.12. O Licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação.  
 
Desterro – PB,10 DE JUNHO DE 2022 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BASICO DE LIMEPEZA URBANA DA CIDADE DE DESTERRO 
PROJETO DE COLETA DE RESIDUOS SOILIDOS  

 
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

COMPOSIÇAO DO BDI-BENEFICIOS E DESEPESA INDIRETAS 
PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS 01(COLETA DE RESIDUOS REIDENCIAIS 

E COMRCIAIS) 
PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTO 02(VARRIÇAO) 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTO 03(ROÇAGEM E CAPINA) 
PLANILHA DE COMPOSISAO DE CUSTO 04(PINTURA DE MIO FIO) 

- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
EQUIPE DE VARRIÇAO 

DIMENSIONAMENTO DO RESIDUO GERADO DO MUNICIPIO DE DESTERRO 
EQUIPE DE PINTURA DE MEIO FIO  

EQUIPE DE ROÇO SARJETAS 
VARRIÇAO TATAIRA 

EQUIPE DE COLETA DE REISDUOS ORGANICOS  
-  MAPAS, CORTES E PLANTAS 

ESPECIFICAÇÕES 
MEMORIA DE CÁLCULO 

- CUSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E COMPOSIÇÃO BDI 
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1. INTRODUÇÃO DEFINIÇÃO DE PROJETO 

  

Este trabalho se propõe a descrever adequadamente o Projeto Básico de Coleta de Résiduos 

Sólidos da Cidade de Desterro-PB, fornecendo informações importantes para projeto em tela. 

Desterro é um município brasileiro do estado da Paraíba e integrante da Região 

Metropolitana de Patos. Localiza-se a uma latitude 07º17'26” sul e a uma longitude 37º05'38" oeste, 

encontra-se na Região Geográfica Imediata de Patos e na Região Geográfica Intermediária de Patos, 

na região da Serra do Teixeira, limita-se ao norte com o município de Cacimbas, ao leste com 

Livramento, a oeste com Teixeira e ao sul com o município de Itapetim, no estado de Pernambuco, 

estando a uma altitude de 591 metros.  

Sua população segundo IBGE-2021  com código 2505402 tem uma população estimada de 

8.332 habitantes. Possui uma área de 182,018 km², apresenta um clima semiárido com chuvas de 

verão. 

O memorial tem como finalidades: Apresentar soluções econômicas e viáveis para o 

município, informar as quantidades dos serviços e custos da obra definidas para o referido Projeto; 

Fornecer peças gráficas, memorial de cálculo e especificações técnicas. O presente memórial foi 

elaborado de acordo com as normas e diretrizes da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

1.1 Estrutura do Projeto 

 Este projeto apresenta as seguintes informações:  

• Apresentação;  

• Equipe Técnica  

• Localização;  

• Projeto Básico de Coleta de Lixo;  

• Premissas para Elaboração do Orçamento;  

• Orçamento Básico;  

• Cronograma Físico Financeiro;  

• Planilha de Quantitativo;  

• Composições de Preço;  

• Especificações Técnicas;  

• ART;  

• Declaração da Sinalização  

• Peças Gráficas.   
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2. EQUIPE TÉCNICA  

Produto:  Projeto de Limpeza Urbana da cidade de Desterro-PB 

Empresa:  TGENGENHARIAESERVIÇOSLTDA  

Endereço:  Av. São Pedor, CEP: 56720-000.  

Contato: Fone: 83 99637-8310 | e-mail: tgengenhariaearquitetura@gmail.com  

Engenheiro Responsável:  Eng. Tassio Gonzalez CREA: 1614612579   

Contato: celular: 83 99637-8310 | e-mail: tassiogonzalezeng@gmail.com  

Equipe Auxiliar: Jose Claudevan 

3. LOCALIZAÇÃO 
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4. PROJETO BÁSICO 

O projeto vem descrever as atividades de acordo com as normativas virgente para os serviços 

de limpeza urbana do municipio de Desterro-PB. Para este trabalho a definição de Resíduos Sólidos 

(RS) adotada foi a descrita na NBR –10.004/2004 da ABNT. Segundo essa norma RS são todos os: 

Resíduos nos estados sólido ou semi-sólido que, resultam de atividades de origem, industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Serviços a realizar: 

• Poda (PARA ARVORES COM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE); 

• Roçagem; 

• Limpeza Urbana (Varrição); 

• Coleta dos Residuos; 

4.1 ESTUDOS 

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso a sociedade e meio ambiente, SEGUI-SE; 

• NBR 6492/94 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – IBRAOP 

Orientação Técnica IBR 007/2018 – Projeto de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos (2018).  

• TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Orientação Técnica 

Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares - Projeto, Contratação e Fiscalização 

(2017). 

•  A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, instituiu as Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico. 

• Ipea – 2012. 

• NBR – 10.004/2004 da ABNT. 

4.2 PARAMETROS DE ESTUDO 

Diante do referido trabalho para a cidade de Desterro-PB fez uma busca na internet e na 

prefeitura sobre alguma lei municipal que rege sobre resíduos sólidos a qual não obtivemos sucesso. 

Sendo assim usaremos como parâmetros NBR – 10.004/2004 da ABNT, a norma classifica os RS em 

duas classes: resíduos perigosos e resíduos não perigosos, dessa forma nos permitir a identificação 

dos resíduos que podem ser perigosos ao meio ambiente e à saúde pública. 
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4.3 PROJEÇÕES POPULACIONAIS E PRODUÇÃO DE LIXO 

 
Tabela 1- COMPOSIÇÃO FÍSICA DO LIXO “PMGIRS” 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LIXO  

DESCRIMINAÇÃO  
PERCENTAGEM 

(%) 
QUANT 

(KG/DIA) 

LIXO DOMICILIAR  65,00% 630,24 

LIXO PUBLICO  20,00% 193,92 

ENTULHOS CONSTRUÇÃO CÍVIL 14,00% 135,744 

LIXO HOSPILAR  1,00% 9,696 

TOTAL 100,00% 969,6 

Tabela 2- ESTIMATIVA DE CARACTERIZAÇÃO 

5. OBJETO 

Contratação de EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA SENDO 

COLETA DE RESÍDIOUS SÓLIDOS URBANOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS, VARRIÇÃO 

MANUAL, ROÇO-PODAS E SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIOS FIOS DA CIDADE DE 

DESTERRO-PB. Salientando que esse projeto leva em conta os residuos sólidos Classe II-A da 

NBR-10.004/2004. 

6. DETALHANDO OS RESIDUOS RETIRADOS 

Resíduos de acordo com o PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos:  
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a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A REALIZAR 

7.6.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR, 

COMERCIAL E ENTULHO 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos (RSU) compactáveis, incluindo os Domiciliares, 

Comerciais e os de Limpeza Urbana da Cidade de Desterro-PB em questão, será realizada somente 

em vias públicas abertas a circulação, em frente aos estabelecimentos, às residências ou terrenos. Os 

resíduos serão coletados nos abrigos e/ou tambores que servirão como depósito temporário, ou em 

frente aos estabelecimentos, às residências ou terrenos. A coleta será manual, sendo realizada com 

funcionários treinados, devidamente identificados e equipados com EPI’s necessários. No momento 

da coleta o veículo coletor deverá, sempre que necessário, acionar o botão de seta alerta.  

Para tal, o motorista do veículo deverá seguir rigorosamente os itinerários de coleta 

propostos, nos dias e horários previstos, e, após o final de cada viagem, o veículo coletor deverá ser 

encaminhado para o local de triagem e disposição final. 

Na execução da coleta, os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o 

cuidado necessário para não os danificar, evitar o rompimento dos mesmos e o derramamento de lixo 

nas vias públicas. Os resíduos depositados nas vias e logradouros públicos pelos munícipes, que 

tiverem tombado dos recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, 

obrigatoriamente, recolhidos pelo pessoal da contratada. 

Os caminhões coletores deverão ser carregados de maneira que o lixo recolhido não 

transborde na via pública. Havendo aumento da quantidade de resíduos a recolher, em consequência 

de crescimento da população, do número de estabelecimentos comercias, ou por outra ocorrência não 
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prevista, a contratada deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a manter os 

padrões estabelecidos, com o devido reequilíbrio dos termos iniciais do contrato. 

7.6.1.1 FREQUÊNCIA 

Alternada: Onde os serviços serão executados 4 vezes por semana;  

7.6.1.2 HORÁRIO  

Será realizado 7:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00 horas.  

7.6.1.3 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E FERRAMENTAS 

O Transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU) compactáveis, incluindo os Domiciliares, 

Comerciais e os de Limpeza Urbana da Cidade de Desterro-PB, deverá ser realizado com veículo 

Caminhão Coletor, capacidade mínima de 10,0m³, carregamento traseiro, carroceria fechada, dotado 

de dispositivos de controle de vazamento e depósito de líquidos percolados (chorume), devendo o 

mesmo ser específico para os serviços e identificado com a frase “A Serviço do Município de 

Desterro-PB” ou outra frase definida pela Administração Municipal. Deverá estar em bom estado de 

conservação, possuindo local para abrigo e acomodação dos garis (pessoal coletor).  

No momento em que ocorrer a transferência dos resíduos até o local de triagem e/ou 

disposição final, deverão ser tomadas às medidas necessárias para não ocorrer perda de materiais no 

caminho – utilização de lona plástica ou similar como cobertura dos Resíduos Sólidos Urbanos. Os 

veículos automotores com equipamentos adequados e necessários aos serviços deverão ser 

dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade, para atender, adequadamente, à 

prestação dos serviços propostos.  

Para tal, a frota necessária à realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos 

deverá ser dimensionada em função da quantidade de resíduos a ser coletada, dos quantitativos de 

produção dos setores de coleta e da capacidade dos equipamentos coletores a serem disponibilizados. 

Os veículos automotores equipados, a serem disponibilizados pela contratada, deverão ser 

adequados e estar disponíveis para uso imediato à época da expedição da Ordem de Serviço, mediante 

vistoria prévia da Contratante, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados nos 

chassis e os conjuntos em boas condições de operação. A definição da capacidade, marca, modelo, 

tipo de equipamento e outras características intrínsecas aos veículos e equipamentos coletores a 

serem utilizados, fica a critério da contratada, respeitadas, entretanto, as normas e especificações 

oriundas do Edital. 

Os veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas deverão ser mantidos em perfeitas 

condições de manutenção e operação durante toda a vigência do Contrato, inclusive as unidades da 
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reserva técnica e operacional. Estão compreendidos nessas condições o funcionamento do odômetro 

e velocímetro, a pintura e o estado de limpeza, entre outros. 

A contratada deverá aplicar um plano de manutenção dos veículos e equipamentos utilizados 

nos serviços contratados, baseado em inspeções, programa de manutenção preventiva e corretiva, 

programa de serviços de apoio interno e externo, programa de limpeza e aparência, programa de 

controle de itens de segurança e limpeza e reparo dos contêineres e ferramentas, se for o caso. 

Os veículos e equipamentos utilizados deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para 

fontes sonoras e emissão de gases e demais normas regulamentadoras de tráfego de veículos.  

 

7.6.1.4  ESTRUTURA DO PESSOAL  

Caberá à contratada a admissão de motoristas, coletores, fiscais, encarregados e demais 

pessoal necessário ao bom desempenho dos serviços contratados, respeitando, no mínimo, as 

quantidades mínimas e necessárias de funcionários determinadas pelo edital e seus anexos 

relacionados, correndo por sua conta todos os encargos necessários e demais exigências das leis 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

Só deverão ser admitidos aos serviços os candidatos que se apresentem munidos de seus 

documentos. Só poderão ser mantidos em serviços os empregados que demonstrem capacidade para 

executá-los adequadamente. Os funcionários admitidos pela contratada deverão ser atenciosos e 

educados no tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público e com a 

população servida. 

O órgão de fiscalização do Município de Desterro-PB, terá o direito de exigir a dispensa, a 

qual deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta 

seja, comprovadamente, prejudicial ao bom andamento dos serviços. Se a dispensa de origem à ação 

judicial, a Contratante não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 

Durante a execução dos serviços é terminantemente vedado ao pessoal da contratada, a 

execução de outras atividades que não às relacionados com o objeto do Contrato. Caberá à contratada 

apresentar, nos locais e horários estabelecidos, os trabalhadores devidamente uniformizados, 

providenciando veículos e equipamentos suficientes para perfeita realização dos serviços. 

A equipe estimada para a execução da coleta manual de resíduos sólidos urbanos é composta 

de no mínimo: 01 (um) motorista e 06 (seis) coletores 01 (um) auxiliar. A equipe de trabalho deverá 

apresentar-se uniformizada e asseada, munida de todo ferramental necessário, com vestimenta e 

calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de proteção individual e 
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coletiva. Salientando no caso de retirada de aterro, devem ser feitos em dias distintos utilizando o 

mesmo caminhão basculhante de 12m³. 

7.6.2 VARRIÇÃO 

O Estudo da Varrição foi desenvolvido, objetivando o levantamento das dimensões das ruas 

na zona urbana do município e demais localidades abrangidas, que dispõem de ruas pavimentadas 

e/ou com número de habitações relevantes, que serão beneficiadas com o serviço de varrição e a 

frequência semanal necessária em cada rua. 

Os dados para o estudo da Varrição e demais serviços, foram obtidos através das 

informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, um mapa georreferenciado da cidade.  

7.6.2.1 Metodologia de Execução 

O serviço de limpeza de logradouros é responsável por: sarjetas e ralos, feiras e eventos, 

capinas, praças e praias. 

Um dado importante acerca desse serviço é a produtividade de varrição. A velocidade de 

trabalho da varredeira mecânica é de 3 a 5km/h, com média de 30km/dia, conforme Cartilha de 

Limpeza Urbana do IBAM12. Comparativamente, segundo várias literaturas especializadas, um 

varredor tem rendimento entre 2 e 4km/dia. 

Outras atividades também podem ser atribuídas ao setor, como: poda de árvores, limpeza de 

monumentos, limpeza de valas e canais, lavagem de logradouros públicos e combate a vetores. 

Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos. 

O conjunto de resíduos como areias, folhas carregadas pelo vento, papeis, pontas de cigarro, 

por exemplo, constitui o chamado lixo público, cuja composição, em cada local, é função de: 

- arborização existente; 

- intensidade de trânsito de veículos; 

- calçamento e estado de conservação do logradouro; 

- uso dominante (residencial, comercial, etc.); 

- circulação de pedestres. 

Um fator que muito influência a limpeza de uma cidade é o grau de educação sanitária da 

população. Todos deveriam estar conscientes que mais importante que limpar é não sujar! O próprio 

Poder Público pode dar o exemplo plantando nas ruas árvores que não percam muitas folhas em 

certas estações, instalando caixas coletoras bem visíveis por toda parte. Com medidas do gênero, a 

Prefeitura verá diminuído o seu próprio trabalho. 
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As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares usados pelos 

trabalhadores. Em um País onde a mão-de-obra é abundante e considerando a presente situação do 

município de Desterro-PB, onde é preciso gerar empregos e renda à população, convém adotar que a 

maioria das operações seja manual, desta forma, será o método utilizado neste trabalho. 

Nos logradouros, a maior parte dos detritos é encontrada nas sarjetas (até cerca de 60 cm do 

meio-fio), devido ao deslocamento de ar causado pelos veículos, que "empurra" o lixo para o meio-

fio. 

Não há sujeira nas pistas de rolamento, exceto se praticamente não houver tráfego de 

veículos neste logradouro. 

Além disso, as chuvas se encarregam de levar os detritos para junto do meio-fio, na direção 

dos ralos, devido à forma abaulada da seção transversal do leito das ruas. A sarjeta é, na realidade, 

uma "calha", projetada para conduzir as águas pluviais. 

É hábito no Brasil que a limpeza das calçadas fique por conta dos moradores. O costume é 

excelente e deve ser incentivado podendo, inclusive, constar do Código de Posturas ou outra 

legislação pertinente. 

7.6.2.2 FREQUÊNCIA 

Alternada: Onde os serviços serão executados 4 vezes por semana; 

7.6.2.3 HORÁRIO  

Será realizado 7:00 as 15:00 

7.6.2.4 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E FERRAMENTAS 

• Carrinho de mão convencional; 

• Vassourão; 

• Pá quadrada; 

• Saco de lixo de 100 litros; 

• Luvas; 

7.6.3 ROÇO E PODA 

O roço e poda também é uma atividade muito importante a ser executada pelos serviços de 

limpeza pública, não apenas em ruas e passeios sem asfalto, mas também nas margens de rios, 

córregos, canais, praças e terrenos de propriedade do poder público. 

Segundo o art. 15 da Lei de Agrotóxicos e A ns nº 7.802, de 11/07/89, aquele que produzir, 

comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de 

agrotóxicos, seus componentes e a ns, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação 

pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa. 
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Essa prática também pode ser enquadrada no art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 

9.605, de 12/02/98, o qual estabelece uma pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa para quem 

usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 

desacordo com o estabelecido em leis ou regulamentos. 

A poda antes da execução deve ser consultada a Secretaria de Meio Ambiente do município, 

caso o mesmo ainda não tenha secretaria deve-se consultar o órgão competente ao meio ambiente 

para autorização das devidas podas. 

7.6.3.1 Metodologia de Execução 

Quando não é efetuada varrição regular, ou quando chuvas carreiam detritos para 

logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas. 

Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem da terra das sarjetas, 

para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das vias públicas. 

Esses serviços são executados em geral com enxadas de 3 ½ libras, bem afiadas, sendo os 

resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a terra se encontra 

muito compacta é comum o uso de enxada ou chibanca para raspá-la. Para a lama, utiliza-se a 

raspadeira. 

As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, 

enxada, vassourão, pás, roçadeiras e outros equipamentos necessários à boa execução dos serviços. 

7.6.3.2 FREQUÊNCIA 

Alternada: Onde os serviços serão executados 2 vez por ano; 

7.6.3.3 HORÁRIO  

Será realizado 7:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 horas. 

7.6.3.4 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E FERRAMENTAS 

• Carrinho de mão convencional; 

• Vassourão; 

• Pá quadrada; 

• Saco de lixo de 100 litros; 

• Luvas; 

• Enxada;  

• Cortadeira em tesoura; (Poda) 

 

 

 . 
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7.6.4 PINTURA DE MEIO FIO  

Embora esse serviço não se insira no rol de atividades elencadas pela Lei de Saneamento 

Básico, sua inclusão tem sido admitida quando da licitação da limpeza urbana, visto ser frequente o 

compartilhamento da mão de obra entre alguns serviços, a exemplo da raspagem de sarjetas. 

A pintura de meio- o é um serviço posterior ao serviço de limpeza urbana e é feita após a 

varrição e limpeza geral para dar um melhor acabamento ao serviço de limpeza pública, bem 

como preservar a sinalização de segurança para veículos e pedestres. 

A pintura de meio- o é realizada em toda a cidade com frequência de 2 a 4 vezes por ano, 

dentro de uma programação pré-determinada. 

No caso de pintura manual a produtividade varia entre 300 e 400m de sarjeta por pintor por 

dia. Já no caso de pintura mecanizada a produtividade aumenta para 6.000m de sarjeta por equipe 

por dia. 

A pintura mecanizada é realizada por uma equipe composta pelo motorista do 

trator/equipamento de pintura, um pintor e um ajudante. 

Não se deve considerar reserva técnica para mão de obra, os próprios encargos sociais já 

contemplam férias, faltas e licenças. 

7.6.4.1 Metodologia de Execução 

As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de baldes, 

brochas e cal, insumos necessários à boa execução dos serviços. Os serviços terão repasses mensais, , 

neste caso, somente os locais Pavimentados e considerando as duas linhas de meios-fios de cada lada 

da rua. Assim, serão executados por mês, considerando a superfície de pintura do meio-fio em 0,25 

m.  

Outro item que normalmente recebe caiação mensal são os postes das redes de energia e 

iluminação pública das cidades. Faremos então um cálculo estimado destas áreas: as ruas urbanizadas 

possuem em média 1,00 poste a cada 50,00 m, por sua vez possui uma superfície para caiação de 

5,00 m², onde por fim teremos tudo isso aproximadamente. 

7.6.4.2 FREQUÊNCIA 

Alternada: Onde os serviços serão executados 2 a 4 vez por ano; 

7.6.4.3 HORÁRIO  

Será realizado 7:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 horas. 

7.6.4.4 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E FERRAMENTAS 

• Carrinho de mão convencional; 

• Vassourão; 
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• Broxa;  

• Saco de Cal; 

• Luvas; 

• Enxada; 

8. AGENTES DE INTERVENÇÃO 

O principal agente executor é a prefeitura municipal de Desterro-PB em parceria com os 

agentes do governo. 

• Custo da Limpeza Urbana da Cidade Desterro-PB: R$ 851.070,87 (OITOCENTOS 

E CINQUENTA E UM MIL E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE 

CENTAVOS ). 

9. MEMORIAL DE CÁLCULO 

Segue a memória de cálculo relativo ao quantitativo adotado para orçamento e suas devidas 

composições.  Dessa forma segue em - Planilha anexo desse trabalho.   

10. B.D.I. E ENC. SOCIAIS ADOTADO 

A Prefeitura Municipal de Desterro-PB, para os devidos fins na elaboração do orçamento da 

Limpeza Urbana, foi adotada percentual de BDI de 24,99% e encargos não-desoneração em 

conformidade com o estabelecido no SINAPI. Segue em Anexo. 

11. PLANILHA ORÇAMENTARIA  

Abaixo está apresentada uma "planilha orçamentária resumida onde são apresentados os 

itens básicos da limpeza, seus quantitativos e seus valores", calculados a partir da composição de 

preços segundo o mercado local. 

Os preços unitários são resultado da soma do preço de mão-de-obra, o preço dos materiais e 

sem o BDI. Este é incorporado no Preço Total Final.  

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma mostra, em uma linha do tempo, o começo e o fim de cada uma das fases ou 

atividades da obra. A qualquer momento, portanto, é possível verificar com rapidez o andamento das 
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diversas frentes de serviço. Assim é possível definir prioridades e concentrar na compra de matérias 

e andamento da obra.  

O cronograma físico financeiro, com um tempo de execução de obra em 12 MESES.  

O Engenheiro responsável pela empresa contratada deve seguir o cronograma físico, 

fiscalizado pelo engenheiro da prefeitura. 



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA SENDO COLETA DE 

RESÍDIOUS SÓLIDOS URBANOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS, VARRIÇÃO MANUAL, ROÇAGEM E 

SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIOS FIOS DA CIDADE DE DESTERRO-PB

Planilha Orçamentária 

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço com BDI Total

 1 PROJETO LIMPEZA URBANA CIDADE DE DESTERRO-PB 851.070,87

1.1 Composição PRÓPRIO 01 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS UND 12 37.776,27 453.315,24

1.2 Composição PRÓPRIO 02 VARRIÇÃO UND 12 29.360,75 352.328,97

1.3 Composição PRÓPRIO 03 ROÇAGEM E CAPINA UND 2 6.240,45 12.480,90

1.4 Composição PRÓPRIO 04 PINTURA DE MEIO FIO UND 2 16.472,88 32.945,76

Total COM BDI 851.070,87

 SINAPI: PB 03/2021

 SICRO3: PB 10/2020

 ORSE: SE 9/2020                       

BDI Padrão: 24,99%

OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS



1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 6,00% 2,97% 5,08% 6,27%

Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,00% 0,86% 1,33% 1,71%

Lucro L 10,00% 7,78% 10,85% 13,55%

Despesas Financeiras DF 0,19% i 5,50%

Tributos - ISS 2,00% DU 9

Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Fórmula para o cálculo do BDI:

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Resultado do cálculo do BDI: 24,99% 21,43% 27,17% 33,62%

Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

Referência estudo TCE

T



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

Descrição do Item Custo (R$/mês) %

1. Mão-de-obra R$ 22.363,09 59,20%

1.1. Coletor Turno Dia - CONSIDERANDO 4 COLETOR POR CARRO PARA CADA TURNO R$ 17.120,53 45,32%

1.3. Motorista Turno do Dia R$ 3.329,41 8,81%

1.7. Vale Transporte R$ 0,00 0,00%

1.8. Auxílio Refeição R$ 1.251,00 3,31%

R$ 1.309,21 3,47%

3. Veículos e Equipamentos R$ 5.240,05 13,87%

3.1. Veículo Coletor 10 m³ R$ 5.240,05 13,87%

3.1.1. Depreciação R$ 1.138,87 3,01%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 524,80 1,39%

3.1.3. Impostos e Seguros R$ 316,82 0,84%

3.1.4. Consumos R$ 2.217,92 5,87%

3.1.5. Manutenção R$ 640,39 1,70%

3.1.6. Pneus R$ 401,26 1,06%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 90,22 0,24%

5. Destino do lixo no aterro R$ 0,00 0,00%

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 7.552,84 19,99%

PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 37.776,27 100%

Quantidade

1.1. Coletor Turno Dia - CONSIDERANDO 4 COLETOR POR CARRO PARA CADA TURNO 8

1.3. Motorista Turno do Dia 1

1.5. Supervisor Administrativo (Encarregado) 1

Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 10

Quantidade

3.1. Veículo Coletor 10 m³ 1,1

Fator de utilização (FU) 72,73%

1. Mão-de-obra

1.1. Coletor Turno Dia - CONSIDERANDO 4 COLETOR POR CARRO PARA CADA TURNO

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 1.212,00            1.212,00              

Adicional de Insalubridade % 40 1.212,00            484,80                 

Soma 1.696,80              

Encargos Sociais % 73,42                                                  1.696,80            1.245,79              

Total por Coletor 2.942,59              

Total do Efetivo homem 8 2.942,59            23.540,72           

Fator de utilização 0,7273                 17.120,53          

1.3. Motorista Turno do Dia

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria (1) mês 1 2.155,00            2.155,00              

Salário mínimo nacional (2) mês 1 1.212,00            

Base de cálculo da Insalubridade 1

Adicional de Insalubridade % 40 1.212,00            484,80                 

Horas extras mensal feriados (100% sobre valor hora) hrs 19,59                 -                       

Soma 2.639,80              

Encargos Sociais % 73,42                                                  2.639,80            1.938,14              

Total por Motorista 4.577,94              

Total do Efetivo homem 1 4.577,94            4.577,94              

0,7273                 3.329,41            

1.5. Supervisor Administrativo (Encarregado)

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 2.800,00            2.800,00              

Soma 2.800,00              

Encargos Sociais % 73,42                                                  2.800,00            2.055,76              

Total por Encarregado 4.855,76              

Total do Efetivo homem 1 4.855,76            4.855,76              

Obs: salário base conforme pesquisa de mercado na região Fator de utilização 0,1364                 662,15               

Obs: considerado 30 horas de trabalho mês. 

Obs: Salário do motorista conforme Convenção Coletiva (Seac 2022)

Veículos e Equipamentos

 Coleta de Resíduos Sólidos Residenciais e Comerciais 

Planilha de Composição de Custos - 01

Orçamento Sintético

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
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1.8. Auxílio Refeição

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Coletor unidade 72                                                       16,00                 1.152,00              

Motorista unidade 9                                                         11,00                 99,00                   

1.251,00            

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 22.363,09          

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00               19,67                   

Calça unidade 2 46,70                 23,35                   

Camiseta unidade 2 35,00                 17,50                   

Bermudas unidade 4 28,00                 7,00                     

Boné unidade 4 13,00                 3,25                     

Botina de segurança par 3 36,90                 12,30                   

Meia de algodão com cano alto par 2 18,00                 9,00                     

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 23,60                 3,93                     

Colete reflexivo unidade 4 21,00                 5,25                     

Luva de proteção par 1 31,49                 31,49                   

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 2 24,00                 12,00                   

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                 60,00                   

Total do Efetivo homem 8 204,74               1.637,92              

Fator de utilização 0,7273                 1.191,21            

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias

Discriminação Unidade Durabilidade (meses) Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00               19,67                   

Calça unidade 2 46,70                 23,35                   

Camiseta unidade 1 35,00                 35,00                   

Botina de segurança par 3 36,90                 12,30                   

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 23,60                 3,93                     

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 3 24,00                 8,00                     

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                 60,00                   

Total do Efetivo homem 1 162,25               162,25                 

Fator de utilização 0,7273                 118,00               

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 1.309,21            

3. Veículos e Equipamentos

3.1. Veículo Coletor 10 m³

3.1.1. Depreciação

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de aquisição do chassis unidade 1 220.000,00        220.000,00         

Vida útil do chassis anos 8

Idade do veículo anos 2

Depreciação do chassis % 62,12                                                  220.000,00        136.664,00         

Depreciação mensal veículos coletores mês 96 136.664,00        1.423,58              

Custo de aquisição do compactador unidade 1 -                     -                       

Vida útil do compactador anos 8

Idade do compactador anos 2

Depreciação do compactador % 62,12                                                  -                     -                       

Depreciação mensal do compactador mês 96 -                     -                       

Total por veículo 1.423,58              

Total da frota unidade 1,1 1.423,58            1.565,94              

Fator de utilização 0,7273                 1.138,87            

3.1.2. Remuneração do Capital

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo do chassis unidade 1 220.000,00        220.000,00         

Taxa de juros anual nominal % 5,5

Valor do veículo proposto (V0) R$ 185.834,00                                         

Investimento médio total do chassis R$ 143.126,50                                         

Remuneração mensal de capital do chassis R$ 656,00               656,00                 

Custo do compactador unidade 1 -                     -                       

Taxa de juros anual nominal % 5,5

Valor do compactador proposto (V0) R$ -                                                      

Investimento médio total do compactador R$ -                                                      

Remuneração mensal de capital do compactador R$ -                     -                       

Total por veículo 656,00                 

Total da frota unidade 1,1 656,00               721,60                 

Fator de utilização 0,7273                 524,80               
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3.1.3. Impostos e Seguros

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

IPVA unidade 1,10                                                    1.858,34            2.044,17              

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,10                                                    150,00               165,00                 

Seguro contra terceiros unidade 1,10                                                    2.744,00            3.018,40              

Impostos e seguros mensais mês 12 5.227,57            435,63                 

Fator de utilização 0,7273                 316,82               

3.1.4. Consumos

CIDADE LOCAL DE SEM COLETA

Quilometragem mensal 506,63                  303,98

Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de óleo diesel / km rodado Coleta km/l 2,00 6,850                 

Custo mensal com óleo diesel km 506,63                                                3,425                 1.735,22              

Custo de óleo diesel / km rodado Transporte Aterro km/l 4,80 6,850                 

Custo mensal com óleo diesel km 303,98                                                1,427                 433,81                 

Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 1,33 15,50                 

Custo mensal com óleo do motor km 506,63                                                0,021                 10,44                   

Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,18 21,86                 

Custo mensal com óleo da transmissão km 506,63                                                0,004                 1,99                     

Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 0,50 33,50                 

Custo mensal com óleo hidráulico km 506,63                                                0,017                 8,49                     

Custo de arla/5% do consumo de Óleo Diesel l/1.000 km 25,00 1,80                   

Custo mensal com arla km 506,63                                                0,045                 22,80                   

Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 0,50 20,41                 

Custo mensal com graxa km 506,63                                                0,010                 5,17                     

Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 3,505                 

2.217,92            

3.1.5. Manutenção

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 810,62                                                0,79                   640,39                 

640,39               

3.1.6. Pneus

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo do jogo de pneus 275/22,5 R80 unidade 6 2.200,00            13.200,00           

Número de recapagens por pneu unidade 2

Custo de recapagem unidade 12,00                                                  550,00               6.600,00              

Custo jg. compl. + 2 recap./ km rodado km/jogo 40.000 19.800,00          0,50                     

Custo mensal com pneus km 810,62                                                0,50                   401,26                 

401,26               

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 5.240,05            

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação Unidade Durabilidade/M Custo unitário Subtotal Total (R$)

Recipiente térmico para água (5L) unidade 6 39,00                 6,50                     

Pá de Concha unidade 6 26,92                 4,49                     

Vassoura unidade 6 26,19                 4,37                     

Publicidade (adesivos equipamentos) cj 12 400,00               33,33                   

Publicidade (adesivos veículos) cj 12 400,00               33,33                   

Total da frota unidade 1,10                                                    82,02                 90,22                   

90,22                 

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 90,22                 

6. Administração Local/Veículo de Apoio 

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Veículo de apoio R$/km rodado 304                                                     1,22                   370,86                 

Custo com água, energia elétrica, telefonia, internet Um. 1 350,00               350,00                 

Aluguel espaço físico para garagem/oficina/vestiários Um. 1 500,00               500,00                 

Fator de utilização 1,00                     1.220,86            

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 30.223,43          

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Benefícios e despesas indiretas % 24,99                                                  30.223,43          7.552,84              

7.552,84            

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 7.552,84            

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 37.776,27          
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB

VARRIÇÃO

Descrição do Item Custo (R$/mês) %

1. Mão-de-obra R$ 21.066,27 71,75%

1.1. GARI LIMPEZA URBANA R$ 21.066,27 71,75%

1.3. Motorista Turno do Dia R$ 0,00 0,00%

1.7. Vale Transporte R$ 0,00 0,00%

1.8. Auxílio Refeição R$ 0,00 0,00%

R$ 1.465,75 4,99%

3. Veículos e Equipamentos R$ 0,00 0,00%

3.1. Veículo Coletor 10 m³ R$ 0,00 0,00%

3.1.1. Depreciação R$ 0,00 0,00%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 0,00 0,00%

3.1.3. Impostos e Seguros R$ 0,00 0,00%

3.1.4. Consumos R$ 0,00 0,00%

3.1.5. Manutenção R$ 0,00 0,00%

3.1.6. Pneus R$ 0,00 0,00%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 958,45 3,26%

5. Destino do lixo no aterro R$ 0,00 0,00%

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 5.870,27 19,99%

PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 29.360,75 100%

Quantidade

1.1. GARI LIMPEZA URBANA 9

1.2. Coletor Turno Noite 0

1.3. Motorista Turno do Dia

1.4. Motorista Turno da Noite 0

1.5. Supervisor Administrativo (Encarregado) 0

Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 9

Quantidade

3.1. Veículo Coletor 10 m³ 1,1

Fator de utilização (FU) 79,55%

1. Mão-de-obra

1.1. GARI LIMPEZA URBANA

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 1.212,00            1.212,00              

Adicional de Insalubridade % 40 1.212,00            484,80                 

Soma 1.696,80              

Encargos Sociais % 73,42              1.696,80            1.245,79              

Total por Coletor 2.942,59              

Total do Efetivo homem 9 2.942,59            26.483,32            

Varrição de 2h por dia de cada funcionario Fator de utilização 0,7955                 21.066,27          

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 21.066,27          

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação Unidade
Durabilidade 

(meses)
Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00                19,67                   

Calça unidade 2 46,70                  23,35                   

Camiseta unidade 2 35,00                  17,50                   

Bermudas unidade 4 28,00                  7,00                     

Boné unidade 4 13,00                  3,25                     

Botina de segurança par 3 36,90                  12,30                   

Meia de algodão com cano alto par 2 18,00                  9,00                     

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 23,60                  3,93                     

Colete reflexivo unidade 4 21,00                  5,25                     

Luva de proteção par 1 31,49                  31,49                   

Veículos e Equipamentos

VARRIÇÃO

Planilha de Composição de Custos - 02

Orçamento Sintético

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

Quantitativos
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Protetor solar FPS 30 frasco 120g 2 24,00                  12,00                   

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                  60,00                   

Total do Efetivo homem 9 204,74                1.842,66              

Fator de utilização 0,80                     1.465,75            

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 1.465,75            

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação Unidade Durabilidade/M Custo unitário Subtotal Total (R$)

Recipiente térmico para água (5L) unidade 6 39,00                  234,00                 

Pá de Concha unidade 12 26,92                  323,04                 

Vassoura unidade 12 26,19                  314,28                 

Publicidade (adesivos equipamentos) cj 12 -                      -                       

Publicidade (adesivos veículos) cj 12 -                      -                       

Total da frota unidade 1,10                871,32                958,45                 

958,45                

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 958,45                

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 23.490,48          

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Benefícios e despesas indiretas % 24,99              23.490,48          5.870,27              

5.870,27            

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 5.870,27            

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 29.360,75          
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB

PINTURA DE MEIO FIO

Descrição do Item Custo (R$/mês) %

1. Mão-de-obra R$ 12.718,58 77,21%

1.1 MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 12.527,50 76,05%

1.3. Motorista Turno do Dia R$ 191,08 1,16%

1.7. Vale Transporte R$ 0,00 0,00%

1.8. Auxílio Refeição R$ 0,00 0,00%

R$ 182,26 1,11%

3. Veículos e Equipamentos R$ 0,00 0,00%

3.1. Veículo Coletor 10m³ R$ 0,00 0,00%

3.1.1. Depreciação R$ 0,00 0,00%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 0,00 0,00%

3.1.3. Impostos e Seguros R$ 0,00 0,00%

3.1.4. Consumos R$ 0,00 0,00%

3.1.5. Manutenção R$ 0,00 0,00%

3.1.6. Pneus R$ 0,00 0,00%

4. Materiais de Consumo R$ 278,52 1,69%

5. Destino do lixo no aterro R$ 0,00 0,00%

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 3.293,52 19,99%

PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 16.472,88 100%

Quantidade

1.1 MATERIAL E MÃO DE OBRA 9

1.2. Coletor Turno Noite 0

1.3. Motorista Turno do Dia 1

1.5. Supervisor Administrativo (Encarregado) 0

Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 10

Quantidade

SINAPI-1/2021 (88316) SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,01 18,19 0,13

SINAPI-1/2022 (11161) CAL HIDRATADA PARA PINTURA  KG 0,30 1,92 0,57

SINAPI-1/2023 (88310)
PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,10 23,62 2,36

Total 3,06

VALOR DO SERVIÇO M² 4.093,96 3,06 12.527,50

Fator de utilização (FU) 9,09%

1.3. Motorista Turno do Dia

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria (1) mês 1 1.212,00           1.212,00             

Salário mínimo nacional (2) mês 1 1.212,00           

Base de cálculo da Insalubridade 0

Adicional de Insalubridade % 20 -                    -                      

Horas extras mensal feriados (100% sobre valor hora) hrs 11,02                -                      

Soma 1.212,00             

Encargos Sociais % 73,42             1.212,00           889,85                

Total por Motorista 2.101,85             

Total do Efetivo homem 1 2.101,85           2.101,85             

Obs: Salário do motorista conforme Convenção Coletiva (Seac 2020) Fator de utilização 0,0909                191,08              

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 191,08              

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Pintor

Discriminação Unidade
Durabilidade 

(meses)
Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00              19,67                  

Calça unidade 2 46,70                23,35                  

Camiseta unidade 2 35,00                17,50                  

Bermudas unidade 4 28,00                7,00                    

Boné unidade 4 13,00                3,25                    

Botina de segurança par 3 36,90                12,30                  

Meia de algodão com cano alto par 2 18,00                9,00                    

Broxa unidade 6 23,60                3,93                    

Colete reflexivo unidade 4 21,00                5,25                    

Luva de proteção par 1 31,49                31,49                  

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 2 24,00                12,00                  

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                60,00                  

Total do Efetivo homem 9 204,74              1.842,66             

Fator de utilização 0,09                    167,51              

MAO DE OBRA E MATERIAL 

Veículos e Equipamentos

PINTURA DE MEIO FIO 

Planilha de Composição de Custos - 04
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Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 182,26              

4. Materiais de Consumo

Discriminação Unidade quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Recipiente térmico para água (5L) unidade 3 39,00                117,00                

Pá de Concha unidade 6 26,92                161,52                

Publicidade (adesivos equipamentos) cj 12 -                    -                      

Publicidade (adesivos veículos) cj 12 -                    -                      

Total da frota unidade 1,00               -                    278,52                

278,52              

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 278,52              

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 13.179,36         

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Benefícios e despesas indiretas % 24,99             13.179,36         3.293,52             

3.293,52           

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 3.293,52           

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 16.472,88         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB

ROÇAGEM E CAPINA 

Descrição do Item Custo (R$/mês) %

1. Mão-de-obra R$ 3.188,75 51,10%

1.1. GARI LIMPEZA URBANA R$ 2.407,57 38,58%

1.3. Motorista Turno do Dia R$ 339,75 5,44%

1.7. Vale Transporte R$ 0,00 0,00%

1.8. Auxílio Refeição R$ 0,00 0,00%

R$ 182,26 2,92%

3. Veículos e Equipamentos R$ 1.609,73 25,80%

3.1. Veículo Coletor 10 m³ R$ 1.609,73 25,80%

3.1.1. Depreciação R$ 97,06 1,56%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 39,39 0,63%

3.1.3. Impostos e Seguros R$ 8,62 0,14%

3.1.4. Consumos R$ 948,17 15,19%

3.1.5. Manutenção R$ 400,24 6,41%

3.1.6. Pneus R$ 116,25 1,86%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 12,02 0,19%

5. Destino do lixo no aterro R$ 0,00 0,00%

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 1.247,69 19,99%

PREÇO TOTAL MENSAL ROÇO E RASPAGEM R$ 6.240,45 100%

Quantidade

1.1. GARI LIMPEZA URBANA 9

1.3. Motorista Turno do Dia 1

Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 10

Quantidade

3.1. Veículo Coletor 10 m³ 1,1

Fator de utilização (FU) 9,09%

1. Mão-de-obra

1.1. GARI LIMPEZA URBANA

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 1.212,00            1.212,00              

Adicional de Insalubridade % 40 1.212,00            484,80                 

Soma 1.696,80              

Encargos Sociais % 73,42              1.696,80            1.245,79              

Total por Coletor 2.942,59              

Total do Efetivo homem 9 2.942,59            26.483,32            

Fator de utilização 0,0909                 2.407,57            

1.3. Motorista Turno do Dia

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria (1) mês 1 2.155,00            2.155,00              

Salário mínimo nacional (2) mês 1 1.100,00            

Base de cálculo da Insalubridade 0

Adicional de Insalubridade % 20 -                      -                       

Horas extras mensal feriados (100% sobre valor hora) hrs 19,59                  -                       

Soma 2.155,00              

Encargos Sociais % 73,42              2.155,00            1.582,20              

Total por Motorista 3.737,20              

Total do Efetivo homem 1 3.737,20            3.737,20              

Obs: Salário do motorista conforme Convenção Coletiva (Seac 2020) Fator de utilização 0,0909                 339,75                

1.5. Supervisor Administrativo (Encarregado)

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 2.800,00            2.800,00              

Soma 2.800,00              

Encargos Sociais % 73,42              2.800,00            2.055,76              

Total por Encarregado 4.855,76              

Total do Efetivo homem 1 4.855,76            4.855,76              

Obs: salário base conforme pesquisa de mercado na região Fator de utilização 0,09                     441,43                

Veículos e Equipamentos

ROÇAGEM E CAPINA 

Planilha de Composição de Custos - 03
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Obs: considerado 30 horas de trabalho mês. 

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 3.188,75            

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação Unidade
Durabilidade 

(meses)
Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00                19,67                   

Calça unidade 2 46,70                  23,35                   

Camiseta unidade 2 35,00                  17,50                   

Bermudas unidade 4 28,00                  7,00                     

Boné unidade 4 13,00                  3,25                     

Botina de segurança par 3 36,90                  12,30                   

Meia de algodão com cano alto par 2 18,00                  9,00                     

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 23,60                  3,93                     

Colete reflexivo unidade 4 21,00                  5,25                     

Luva de proteção par 1 31,49                  31,49                   

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 2 24,00                  12,00                   

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                  60,00                   

Total do Efetivo homem 9 204,74                1.842,66              

Fator de utilização 0,09                     167,51                

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias

Discriminação Unidade
Durabilidade 

(meses)
Custo unitário Subtotal Total (R$)

Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 6 118,00                19,67                   

Calça unidade 2 46,70                  23,35                   

Camiseta unidade 1 35,00                  35,00                   

Botina de segurança par 3 36,90                  12,30                   

Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 6 23,60                  3,93                     

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 3 24,00                  8,00                     

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 60,00                  60,00                   

Total do Efetivo homem 1 162,25                162,25                 

Fator de utilização 0,09                     14,75                  

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 182,26                

3. Veículos e Equipamentos

3.1. Veículo Coletor 10 m³

3.1.1. Depreciação

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de aquisição do chassis unidade 1 150.000,00        150.000,00          

Vida útil do chassis anos 8

Idade do veículo anos 4

Depreciação do chassis % 62,12              150.000,00        93.180,00            

Depreciação mensal veículos coletores mês 96 93.180,00          970,63                 

Custo de aquisição do compactador unidade 1 -                      -                       

Vida útil do compactador anos 8

Idade do compactador anos 4

Depreciação do compactador % 62,12              -                      -                       

Depreciação mensal do compactador mês 96 -                      -                       

Total por veículo 970,63                 

Total da frota unidade 1,1 970,63                1.067,69              

Fator de utilização 0,09                     97,06                  

3.1.2. Remuneração do Capital

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo do chassis unidade 1 150.000,00        150.000,00          

Taxa de juros anual nominal % 5,5

Valor do veículo proposto (V0) R$ 103.410,00     

Investimento médio total do chassis R$ 85.938,75       

Remuneração mensal de capital do chassis R$ 393,89                393,89                 

Custo do compactador unidade 1 -                      -                       

Taxa de juros anual nominal % 5,5

Valor do compactador proposto (V0) R$ -                  

Investimento médio total do compactador R$ -                  

Remuneração mensal de capital do compactador R$ -                      -                       

Total por veículo 393,89                 

Total da frota unidade 1,1 393,89                433,27                 

Fator de utilização 0,09                     39,39                  

3.1.3. Impostos e Seguros
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Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

IPVA unidade 1,10                1.034,10            1.137,51              

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,10                -                      -                       

Seguro contra terceiros unidade 1,10                -                      -                       

Impostos e seguros mensais mês 12 1.137,51            94,79                   

Fator de utilização 0,09                     8,62                    

3.1.4. Consumos

Quilometragem mensal 506,63                  

Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de óleo diesel / km rodado Coleta km/l 2,00 3,550                  

Custo mensal com óleo diesel km 506,63            1,775                  899,27                 

Custo de óleo diesel / km rodado Transporte Aterro km/l 0,00 3,550                  

Custo mensal com óleo diesel km 101,33            - -

Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 1,33 15,50                  

Custo mensal com óleo do motor km 506,63            0,021                  10,44                   

Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,18 21,86                  

Custo mensal com óleo da transmissão km 506,63            0,004                  1,99                     

Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 0,50 33,50                  

Custo mensal com óleo hidráulico km 506,63            0,017                  8,49                     

Custo de arla/5% do consumo de Óleo Diesel l/1.000 km 25,00 1,80                    

Custo mensal com arla km 506,63            0,045                  22,80                   

Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 0,50 20,41                  

Custo mensal com graxa km 506,63            0,010                  5,17                     

Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,855                  

948,17                

3.1.5. Manutenção

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 506,63            0,79                    400,24                 

400,24                

3.1.6. Pneus

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo do jogo de pneus 275/22,5 R80 unidade 6 1.577,00            9.462,00              

Número de recapagens por pneu unidade 2

Custo de recapagem unidade 12,00              550,00                6.600,00              

Custo jg. compl. + 2 recap./ km rodado km/jogo 70.000 16.062,00          0,23                     

Custo mensal com pneus km 506,63            0,23                    116,25                 

116,25                

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 1.609,73            

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação Unidade Durabilidade/M Custo unitário Subtotal Total (R$)

Recipiente térmico para água (5L) unidade 6 39,00                  6,50                     

Pá de Concha unidade 12 26,92                  2,24                     

Vassoura unidade 12 26,19                  2,18                     

Publicidade (adesivos equipamentos) cj 12 -                      -                       

Publicidade (adesivos veículos) cj 12 -                      -                       

Total da frota unidade 1,10                10,93                  12,02                   

12,02                  

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 12,02                  

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 4.992,76            

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Benefícios e despesas indiretas % 24,99              4.992,76            1.247,69              

1.247,69            

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 1.247,69            

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 6.240,45            
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Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

100% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
453.315,24 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 36.265,22 45.331,52 45.331,52

100% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
352.328,97 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 28.186,32 35.232,90 35.232,90

100% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
12.480,90 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 998,47 1.248,09 1.248,09

100% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
32.945,76 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 2.635,66 3.294,58 3.294,58

100% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

851.070,87 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 68.085,67 R$ 85.107,09 R$ 85.107,09

8,00% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 90% 100%

R$ 68.085,67 R$ 136.171,34 R$ 204.257,01 R$ 272.342,68 R$ 340.428,35 R$ 408.514,02 R$ 476.599,69 R$ 544.685,36 R$ 612.771,03 R$ 680.856,70 R$ 765.963,78 R$ 851.070,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Porcentagem acumulada

Total acumulado

Porcentagem do período

Total do período

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS  1

 2 VARRIÇÃO

4 PINTURA DE MEIO FIO

4 ROÇAGEM E CAPINA 



07:00 ÁS 12:00 

3000 13:00 ÁS 16:00

25,25

Numero

NOME DAS SARJETAS E RUAS INDICADAS 

EM PROJETO

1 Sarjeta 01 44,82                   

2 Sarjeta 02 129,70                 

3 Sarjeta 03 186,38                 

4 Sarjeta 04 250,59                 

5 Sarjeta 05 156,36                 

6 Sarjeta 06 238,27                 

7 Sarjeta 07 578,94                 

8 Sarjeta 08 725,92                 

9 Sarjeta 09 239,26                 

10 Sarjeta 10 311,67                 

11 Sarjeta 11 332,00                 

12 Sarjeta 12 250,48                 

13 Sarjeta 13 164,18                 

14 Sarjeta 14 398,31                 

15 Sarjeta 15 52,44                   

16 Sarjeta 16 126,15                 

17 Sarjeta 17 223,84                 

18 Sarjeta 18 275,63                 

19 Sarjeta 19 220,51                 

20 Sarjeta 20 101,57                 

21 Sarjeta 21 122,72                 

22 Sarjeta 22 182,82                 

23 Sarjeta 23 206,29                 

24 Sarjeta 24 142,50                 

25 Sarjeta 25 104,96                 

26 Sarjeta 26 145,25                 

27 Sarjeta 27 286,15                 

28 Sarjeta 28 90,64                   

29 Sarjeta 29 90,64                   

30 Sarjeta 30 90,64                   

31 Sarjeta 31 303,55                 

32 Sarjeta 32 21,64                   

33 Sarjeta 33 202,62                 

34 Sarjeta 34 184,13                 

35 Sarjeta 35 238,97                 

36 Sarjeta 36 306,97                 

37 Sarjeta 37 93,33                   

38 Sarjeta 38 85,17                   

39 Sarjeta 39 81,28                   

40 Sarjeta 40 40,82                   

41 Sarjeta 41 295,26                 

42 Sarjeta 42 224,65                 

43 Sarjeta 43 218,09                 

44 Sarjeta 44 112,04                 

45 Sarjeta 45 109,30                 

46 Sarjeta 46 170,96                 

47 Sarjeta 47 233,63                 

48 Sarjeta 48 74,79                   

49 Sarjeta 49 44,90                   

HORÁRIO DE TRABALHO 

CONSIDERANDO GARI VARRE (M/DIA) 

COEFIECENTE SERVIÇO

EQUIPE VARRIÇÃO 

VARRIÇÃO (DESTERRO)

EXTENSAO (m)



50 Sarjeta 50 307,41                 

51 Sarjeta 51 247,59                 

52 Sarjeta 52 144,22                 

53 Sarjeta 53 203,30                 

54 Sarjeta 54 76,89                   

55 Sarjeta 55 51,43                   

56 Sarjeta 56 54,36                   

57 Sarjeta 57 156,45                 

58 Sarjeta 58 66,88                   

59 Sarjeta 59 123,84                 

60 Sarjeta 60 209,40                 

61 Sarjeta 61 127,08                 

62 Sarjeta 62 300,93                 

63 Sarjeta 63 257,82                 

64 Sarjeta 64 308,07                 

65 Sarjeta 65 373,28                 

66 Sarjeta 66 320,53                 

67 Sarjeta 67 225,89                 

68 Sarjeta 68 771,12                 

69 Sarjeta 69 98,08                   

70 Sarjeta 70 451,30                 

71 Sarjeta 71 278,84                 

72 Sarjeta 72 78,63                   

73 Sarjeta 73 217,33                 

74 Sarjeta 74 141,95                 

75 Sarjeta 75 235,89                 

76 Sarjeta 76 159,56                 

77 Sarjeta 77 158,65                 

78 Sarjeta 78 175,69                 

79 Sarjeta 79 163,03                 

80 Sarjeta 80 221,57                 

81 Sarjeta 81 38,14                   

82 Sarjeta 82 70,45                   

83 Sarjeta 83 140,13                 

84 Sarjeta 84 239,30                 

85 Sarjeta 85 266,60                 

86 Sarjeta 86 264,75                 

87 Sarjeta 87 142,86                 

88 Sarjeta 88 347,58                 

89 Sarjeta 89 131,20                 

90 Sarjeta 90 425,13                 

91 Sarjeta 91 560,49                 

92 Sarjeta 92 577,18                 

93 Sarjeta 93 267,26                 

94 Sarjeta 94 260,69                 

95 Sarjeta 95 430,07                 

96 Sarjeta 96 430,08                 

97 Sarjeta 97 776,13                 

98 Sarjeta 98 290,08                 

99 Sarjeta 99 60,04                   

99 Sarjeta 99 196,78                 

100 Sarjeta 100 88,74                   

101 Sarjeta 101 641,95                 

102 Sarjeta 102 1.133,96              

103 Sarjeta 103 297,64                 

104 Sarjeta 104 312,23                 

105 Sarjeta 105 267,54                 



106 Sarjeta 106 253,76                 

107 Sarjeta 107 190,86                 

108 Sarjeta 108 694,25                 

109 Sarjeta 109 192,45                 

110 Sarjeta 110 155,34                 

111 Sarjeta 111 420,59                 

112 Sarjeta 112 416,93                 

113 Sarjeta 113 462,91                 

115 Sarjeta 115 268,46                 

115 Sarjeta 115 332,48                 

116 Sarjeta 116 605,93                 

117 Sarjeta 117 338,48                 

NOME DAS RUAS

118 Sarjeta 118 224,83                 

119 Sarjeta 119 119,08                 

120 Sarjeta 120 256,25                 

121 Sarjeta 121 636,98                 

122 Sarjeta 122 300,15                 

123 Sarjeta 123 203,53                 

124 Sarjeta 124 139,20                 

125 Sarjeta 125 227,07                 

126 Sarjeta 126 336,40                 

127 Sarjeta 127 276,00                 

128 Sarjeta 128 175,46                 

129 Sarjeta 129 37,69                   

130 Sarjeta 130 44,06                   

131 Sarjeta 131 119,04                 

132 Sarjeta 132 77,26                   

133 Sarjeta 133 42,14                   

134 Sarjeta 134 307,59                 

135 Sarjeta 135 136,74                 

136 Sarjeta 136 30,53                   

137 Sarjeta 137 51,57                   

138 Sarjeta 138 70,90                   

139 Sarjeta 139 85,34                   

140 Sarjeta 140 96,24                   

141 Sarjeta 141 59,80                   

142 Sarjeta 142 57,26                   

143 Sarjeta 143 70,29                   

144 Sarjeta 144 30,48                   

TOTAL 

NUMERO DE GARI

N – quantidade de varredores e/ou varredeiras

d – quilometragem mensal de sarjeta a ser varrida (km)

r – produtividade por varredor/varredeira (km de sarjeta/dia/varredor)

84.237,60                                             

1

A velocidade de trabalho da varredeira manual é de 2 a 4km/dia, com média de 3 

conforme Cartilha de Limpeza Urbana do IBAM. 

EXTENSAO (m)

8

VARRIÇÃO (TATAIRA)

584.163,60                                           TOTAL 

NUMERO DE GARI

N=
𝑑

25,25∗𝑟



CÓDIGO UND VALORES

Cs kg/hab/dia 0,60005041

P hab 8332

INFORMAÇOES BÁSICAS KG/DIA TON/DIA

4999,62 4,99962

149988,60 149,9886

1799863,20 1799,8632

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LIXO 

3249,753

20,00%

14,00%

1,00%

LIXO DOMICILIAR 

LIXO PUBLICO 

ENTULHOS CONSTRUÇÃO CÍVIL

LIXO HOSPILAR 

TOTAL

DESCRIMINAÇÃO PERCENTAGEM (%) QUANT (KG/DIA)

65,00%

100,00%

999,924

699,9468

49,9962

4999,62

Coleta diária de Resíduos Sólidos 

(kg/hab/mês

Coleta diária de Resíduos Sólidos 

(kg/hab/ano

8332

NUMERO DE HABITANTES (IBBE 

2021) estimativa atual

DIMENSIONAMENTO DO RESÍDUO GERADO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB

DESCRIÇÃO

Consumo Médio de lixo/habitante/dia

Poulação de Desterro-PB

Coleta diária de Resíduos Sólidos 

(kg/hab/dia



Planilha com os horários dos funcionários coleta
Periodicidade: Sesgunda - Quinta / Quarta - Sexta
Nr. Func. Cargo Dias Entrada Saída Total Horas

6 Coletor segunda e quinta 07:00 16:00 08:00

1 Motorista Segunda e quinta 07:00 16:00 08:00

1 Gari (varrição) Segunda e quinta 07:00 16:00 08:00
Obs: considerado uma hora de intervá-lo para almoço.  

Cargo: Coletor de lixo
Total de horas por coletor 8
Total de dias por semana 4
Total de horas por semana 32
Dias úteis semana 6
Total de dias com (DSR) Descanso Semanal Remunerado 7
Total de horas/dia com (DSR) 5,333                                       
Total de dias no mês (30 dias) 30
Total geral de horas mês com (DSR) 160
Total geral de horas base mês com (DSR) 220
Fator de utilização 72,73%

Cargo: Motorista
Total de horas por motorista 8
Total de dias por semana 4
Total de horas por semana 32,00                                       
Dias úteis semana 6
Total de dias com (DSR) Descanso Semanal Remunerado 7
Total de horas/dia com (DSR) 5,33                                         
Total de dias no mês (30 dias) 30
Total geral de horas mês com (DSR) 160,00                                    
Total geral de horas base mês com (DSR) 220,00                                    
Fator de utilização 72,73%

Cargo: Gari Varrição
Total de horas  7
Total de dias por semana 5
Total de horas por semana 35,00                                       
Dias úteis semana 6
Total de dias com (DSR) Descanso Semanal Remunerado 7
Total de horas/dia com (DSR) 5,83                                         
Total de dias no mês (30 dias) 30
Total geral de horas mês com (DSR) 175,00                                    
Total geral de horas base mês com (DSR) 220,00                                    
Fator de utilização 79,55%

Cargo: Roço e Poda (Duas vezes ao Ano)
Total de horas 8
Total de dias por Ano 30
Total de horas por Ano 240,00                                    
Dias úteis por Ano 30
Total de dias com (DSR) Descanso Semanal Remunerado 0
Total de horas/dia com (DSR) 8,00                                         
Total de dias no mês (30 dias) 30
Total geral de horas mês com (DSR) 240,00                                    
Total geral de horas base mês com (DSR) 2.640,00                                 
Fator de utilização 9,09%

Cargo: Pintura Meio Fio (Duas vezes ao Ano)
Total de horas 8
Total de dias por Ano 30
Total de horas por Ano 240,00                                    
Dias úteis por Ano 30
Total de dias com (DSR) Descanso Semanal Remunerado 0
Total de horas/dia com (DSR) 8,00                                         
Total de dias no mês (30 dias) 30
Total geral de horas mês com (DSR) 240,00                                    
Total geral de horas base mês com (DSR) 2.640,00                                 
Fator de utilização 9,09%



HORÁRIO DE TRABALHO 2 HÁ 4 VEZES NO ANO 07:00 ÁS 17:00

CONSIDERANDO CAIÇÃO (M/DIA) 50

COEFIECENTE SERVIÇO 25,25

Numero

NOME DAS SARJETAS E RUAS INDICADAS EM PROJETO

1 Sarjeta 01 44,82                                                  

2 Sarjeta 02 129,70                                                

3 Sarjeta 03 186,38                                                

4 Sarjeta 04 250,59                                                

5 Sarjeta 05 156,36                                                

6 Sarjeta 06 238,27                                                

7 Sarjeta 07 578,94                                                

8 Sarjeta 08 725,92                                                

9 Sarjeta 09 239,26                                                

10 Sarjeta 10 311,67                                                

11 Sarjeta 11 332,00                                                

12 Sarjeta 12 250,48                                                

13 Sarjeta 13 164,18                                                

14 Sarjeta 14 398,31                                                

15 Sarjeta 15 52,44                                                  

16 Sarjeta 16 126,15                                                

17 Sarjeta 17 223,84                                                

18 Sarjeta 18 275,63                                                

19 Sarjeta 19 220,51                                                

20 Sarjeta 20 101,57                                                

21 Sarjeta 21 122,72                                                

22 Sarjeta 22 182,82                                                

23 Sarjeta 23 206,29                                                

24 Sarjeta 24 142,50                                                

25 Sarjeta 25 104,96                                                

26 Sarjeta 26 145,25                                                

27 Sarjeta 27 286,15                                                

28 Sarjeta 28 90,64                                                  

29 Sarjeta 29 90,64                                                  

30 Sarjeta 30 90,64                                                  

31 Sarjeta 31 303,55                                                

32 Sarjeta 32 21,64                                                  

33 Sarjeta 33 202,62                                                

34 Sarjeta 34 184,13                                                

35 Sarjeta 35 238,97                                                

36 Sarjeta 36 306,97                                                

37 Sarjeta 37 93,33                                                  

38 Sarjeta 38 85,17                                                  

39 Sarjeta 39 81,28                                                  

40 Sarjeta 40 40,82                                                  

41 Sarjeta 41 295,26                                                

42 Sarjeta 42 224,65                                                

43 Sarjeta 43 218,09                                                

44 Sarjeta 44 112,04                                                

45 Sarjeta 45 109,30                                                

46 Sarjeta 46 170,96                                                

47 Sarjeta 47 233,63                                                

48 Sarjeta 48 74,79                                                  

49 Sarjeta 49 44,90                                                  

EQUIPE PINTURA DE MEIO FIO 

VARRIÇÃO (CACIMBAS)

EXTENSAO (m)



50 Sarjeta 50 307,41                                                

51 Sarjeta 51 247,59                                                

52 Sarjeta 52 144,22                                                

53 Sarjeta 53 203,30                                                

54 Sarjeta 54 76,89                                                  

55 Sarjeta 55 51,43                                                  

56 Sarjeta 56 54,36                                                  

57 Sarjeta 57 156,45                                                

58 Sarjeta 58 66,88                                                  

59 Sarjeta 59 123,84                                                

60 Sarjeta 60 209,40                                                

61 Sarjeta 61 127,08                                                

62 Sarjeta 62 300,93                                                

63 Sarjeta 63 257,82                                                

64 Sarjeta 64 308,07                                                

65 Sarjeta 65 373,28                                                

66 Sarjeta 66 320,53                                                

67 Sarjeta 67 225,89                                                

68 Sarjeta 68 771,12                                                

69 Sarjeta 69 98,08                                                  

70 Sarjeta 70 451,30                                                

71 Sarjeta 71 278,84                                                

72 Sarjeta 72 78,63                                                  

73 Sarjeta 73 217,33                                                

74 Sarjeta 74 141,95                                                

75 Sarjeta 75 235,89                                                

76 Sarjeta 76 159,56                                                

77 Sarjeta 77 158,65                                                

78 Sarjeta 78 175,69                                                

79 Sarjeta 79 163,03                                                

80 Sarjeta 80 221,57                                                

81 Sarjeta 81 38,14                                                  

82 Sarjeta 82 70,45                                                  

83 Sarjeta 83 140,13                                                

84 Sarjeta 84 239,30                                                

85 Sarjeta 85 266,60                                                

86 Sarjeta 86 264,75                                                

87 Sarjeta 87 142,86                                                

88 Sarjeta 88 347,58                                                

89 Sarjeta 89 131,20                                                

90 Sarjeta 90 425,13                                                

91 Sarjeta 91 560,49                                                

92 Sarjeta 92 577,18                                                

93 Sarjeta 93 267,26                                                

94 Sarjeta 94 260,69                                                

95 Sarjeta 95 430,07                                                

96 Sarjeta 96 430,08                                                

97 Sarjeta 97 776,13                                                

98 Sarjeta 98 290,08                                                

99 Sarjeta 99 60,04                                                  

99 Sarjeta 99 196,78                                                

100 Sarjeta 100 88,74                                                  

101 Sarjeta 101 641,95                                                

102 Sarjeta 102 1.133,96                                             

103 Sarjeta 103 297,64                                                

104 Sarjeta 104 312,23                                                

105 Sarjeta 105 267,54                                                



106 Sarjeta 106 253,76                                                

107 Sarjeta 107 190,86                                                

108 Sarjeta 108 694,25                                                

109 Sarjeta 109 192,45                                                

110 Sarjeta 110 155,34                                                

111 Sarjeta 111 420,59                                                

112 Sarjeta 112 416,93                                                

113 Sarjeta 113 462,91                                                

115 Sarjeta 115 268,46                                                

115 Sarjeta 115 332,48                                                

116 Sarjeta 116 605,93                                                

117 Sarjeta 117 338,48                                                

8
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118 Sarjeta 118 224,83                                                

119 Sarjeta 119 119,08                                                

120 Sarjeta 120 256,25                                                

121 Sarjeta 121 636,98                                                

122 Sarjeta 122 300,15                                                

123 Sarjeta 123 203,53                                                

124 Sarjeta 124 139,20                                                

125 Sarjeta 125 227,07                                                

126 Sarjeta 126 336,40                                                

127 Sarjeta 127 276,00                                                

128 Sarjeta 128 175,46                                                

129 Sarjeta 129 37,69                                                  

130 Sarjeta 130 44,06                                                  

131 Sarjeta 131 119,04                                                

132 Sarjeta 132 77,26                                                  

133 Sarjeta 133 42,14                                                  

134 Sarjeta 134 307,59                                                

135 Sarjeta 135 136,74                                                

136 Sarjeta 136 30,53                                                  

137 Sarjeta 137 51,57                                                  

138 Sarjeta 138 70,90                                                  

139 Sarjeta 139 85,34                                                  

140 Sarjeta 140 96,24                                                  

141 Sarjeta 141 59,80                                                  

142 Sarjeta 142 57,26                                                  

143 Sarjeta 143 70,29                                                  

144 Sarjeta 144 30,48                                                  

TOTAL 

NUMERO DE GARI 1

N – quantidade de pintores, considerando fator por pinto de 10 m²/dia 

d – quilometragem mensal de sarjeta a ser pintada (m²)

r – produtividade por pintor (m² de sarjeta/dia/pintor)

Obs.: Os 25,25 dias correspondem a serviço realizado de segunda sábado (365 dias – 52 domingos

– 10 feriados, dividido por 12 meses).

1.474,16                                                                                

A˙pintura de meio-ÿ o é realizada em toda a cidade com frequência de 2 a 3 vezes por ano, den-tro de uma programação 

pré-determinada. No caso de pintura manual a produtividade varia entre 50 e 200m de sarjeta por pintor por dia. 

• Broxa: 1 unidade para cada 1.000m por pintor;

• Balde: 3 unidades por pintor por ano;

• Cal: consumo de 0,09kg/m. Visto o quantitativo 15250 ml como serão duas vezes por ano 30500 ml 

TOTAL  (M²) 10.222,86                                                                              

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS 

VARRIÇÃO (TATAIRA)

EXTENSAO (m)

N=
𝑑

25,25∗𝑟



07:00 ÁS 12:00 

300 13:00 ÁS 16:00

25,25

Numero

NOME DAS SARJETAS E RUAS INDICADAS 

EM PROJETO

1 Sarjeta 01 44,82                   

2 Sarjeta 02 129,70                 

3 Sarjeta 03 186,38                 

4 Sarjeta 04 250,59                 

5 Sarjeta 05 156,36                 

6 Sarjeta 06 238,27                 

7 Sarjeta 07 578,94                 

8 Sarjeta 08 725,92                 

9 Sarjeta 09 239,26                 

10 Sarjeta 10 311,67                 

11 Sarjeta 11 332,00                 

12 Sarjeta 12 250,48                 

13 Sarjeta 13 164,18                 

14 Sarjeta 14 398,31                 

15 Sarjeta 15 52,44                   

16 Sarjeta 16 126,15                 

17 Sarjeta 17 223,84                 

18 Sarjeta 18 275,63                 

19 Sarjeta 19 220,51                 

20 Sarjeta 20 101,57                 

21 Sarjeta 21 122,72                 

22 Sarjeta 22 182,82                 

23 Sarjeta 23 206,29                 

24 Sarjeta 24 142,50                 

25 Sarjeta 25 104,96                 

26 Sarjeta 26 145,25                 

27 Sarjeta 27 286,15                 

28 Sarjeta 28 90,64                   

29 Sarjeta 29 90,64                   

30 Sarjeta 30 90,64                   

31 Sarjeta 31 303,55                 

32 Sarjeta 32 21,64                   

33 Sarjeta 33 202,62                 

34 Sarjeta 34 184,13                 

35 Sarjeta 35 238,97                 

36 Sarjeta 36 306,97                 

37 Sarjeta 37 93,33                   

38 Sarjeta 38 85,17                   

39 Sarjeta 39 81,28                   

40 Sarjeta 40 40,82                   

41 Sarjeta 41 295,26                 

42 Sarjeta 42 224,65                 

43 Sarjeta 43 218,09                 

44 Sarjeta 44 112,04                 

45 Sarjeta 45 109,30                 

46 Sarjeta 46 170,96                 

47 Sarjeta 47 233,63                 

48 Sarjeta 48 74,79                   

49 Sarjeta 49 44,90                   

EXTENSAO (m)

EQUIPE ROÇO SARJERTAS 

HORÁRIO DE TRABALHO 

CONSIDERANDO GARI VARRE (M/DIA) 

COEFIECENTE SERVIÇO

VARRIÇÃO (DESTERRO)



50 Sarjeta 50 307,41                 

51 Sarjeta 51 247,59                 

52 Sarjeta 52 144,22                 

53 Sarjeta 53 203,30                 

54 Sarjeta 54 76,89                   

55 Sarjeta 55 51,43                   

56 Sarjeta 56 54,36                   

57 Sarjeta 57 156,45                 

58 Sarjeta 58 66,88                   

59 Sarjeta 59 123,84                 

60 Sarjeta 60 209,40                 

61 Sarjeta 61 127,08                 

62 Sarjeta 62 300,93                 

63 Sarjeta 63 257,82                 

64 Sarjeta 64 308,07                 

65 Sarjeta 65 373,28                 

66 Sarjeta 66 320,53                 

67 Sarjeta 67 225,89                 

68 Sarjeta 68 771,12                 

69 Sarjeta 69 98,08                   

70 Sarjeta 70 451,30                 

71 Sarjeta 71 278,84                 

72 Sarjeta 72 78,63                   

73 Sarjeta 73 217,33                 

74 Sarjeta 74 141,95                 

75 Sarjeta 75 235,89                 

76 Sarjeta 76 159,56                 

77 Sarjeta 77 158,65                 

78 Sarjeta 78 175,69                 

79 Sarjeta 79 163,03                 

80 Sarjeta 80 221,57                 

81 Sarjeta 81 38,14                   

82 Sarjeta 82 70,45                   

83 Sarjeta 83 140,13                 

84 Sarjeta 84 239,30                 

85 Sarjeta 85 266,60                 

86 Sarjeta 86 264,75                 

87 Sarjeta 87 142,86                 

88 Sarjeta 88 347,58                 

89 Sarjeta 89 131,20                 

90 Sarjeta 90 425,13                 

91 Sarjeta 91 560,49                 

92 Sarjeta 92 577,18                 

93 Sarjeta 93 267,26                 

94 Sarjeta 94 260,69                 

95 Sarjeta 95 430,07                 

96 Sarjeta 96 430,08                 

97 Sarjeta 97 776,13                 

98 Sarjeta 98 290,08                 

99 Sarjeta 99 60,04                   

99 Sarjeta 99 196,78                 

100 Sarjeta 100 88,74                   

101 Sarjeta 101 641,95                 

102 Sarjeta 102 1.133,96              

103 Sarjeta 103 297,64                 

104 Sarjeta 104 312,23                 

105 Sarjeta 105 267,54                 



106 Sarjeta 106 253,76                 

107 Sarjeta 107 190,86                 

108 Sarjeta 108 694,25                 

109 Sarjeta 109 192,45                 

110 Sarjeta 110 155,34                 

111 Sarjeta 111 420,59                 

112 Sarjeta 112 416,93                 

113 Sarjeta 113 462,91                 

115 Sarjeta 115 268,46                 

115 Sarjeta 115 332,48                 

116 Sarjeta 116 605,93                 

117 Sarjeta 117 338,48                 
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118 Sarjeta 118 224,83                 

119 Sarjeta 119 119,08                 

120 Sarjeta 120 256,25                 

121 Sarjeta 121 636,98                 

122 Sarjeta 122 300,15                 

123 Sarjeta 123 203,53                 

124 Sarjeta 124 139,20                 

125 Sarjeta 125 227,07                 

126 Sarjeta 126 336,40                 

127 Sarjeta 127 276,00                 

128 Sarjeta 128 175,46                 

129 Sarjeta 129 37,69                   

130 Sarjeta 130 44,06                   

131 Sarjeta 131 119,04                 

132 Sarjeta 132 77,26                   

133 Sarjeta 133 42,14                   

134 Sarjeta 134 307,59                 

135 Sarjeta 135 136,74                 

136 Sarjeta 136 30,53                   

137 Sarjeta 137 51,57                   

138 Sarjeta 138 70,90                   

139 Sarjeta 139 85,34                   

140 Sarjeta 140 96,24                   

141 Sarjeta 141 59,80                   

142 Sarjeta 142 57,26                   

143 Sarjeta 143 70,29                   

144 Sarjeta 144 30,48                   

TOTAL 

NUMERO DE GARI 1

A – Area de capina ou raspagem considerando 80 cm

N – numero necessario e funcionarios 

r – produtividade 

Um dos tipos de roçagem é feito com a ferramenta denominada alfanje (foice de cabo 

compri-do), também conhecida como gadanha, o rendimento é de 200 a 300m°/dia por 

pessoa4. Salientando a empresa antes da Poda deverá consultar o IBAMA ou orgão 

competente para autorização do serviço. 

TOTAL  (M²) 23.366,54                                             

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS 

VARRIÇÃO (TATAIRA)

EXTENSAO (m)

3.369,50                                               

N=
𝐴

25,25∗𝑟



Prefeitura Municipal deDESTERRO-PB

Trecho Cor Linha Ponto a Ponto Distância Unid

Trecho 01 Desterro 1 - 2 21719,13 m

Trecho 02 Tataira 2 - 3 3612,5 m

25,33 km

5244,58 m

2909,3 m

2489,1 m

2070,19 m

2486,1 m

15,2 km

40,53 km

Dias Equipe Distância Unidade

Segunda 1 x Equipe 1 25,33 km

Quartas 1 x Equipe 2 25,33 km

Quinta 1 x Equipe 2 25,33 km

Sextas 1 x Equipe 2 25,33 km

101,33                                    Km

506,63                                    km

60,80                                      Km

303,98                                    km

810,62                                    

Garagem - Tataira 

Tataira - Transbordo (Cheio)

Transbordo - Garagem (TATAIRA)

Total Mensal considerando 5 semanas

Transbordo -  Garagem (DESTERRO)

Distância total sem coleta:

TOTAL COLETA E ATERRO

Trecho sem coleta

Total Semanal - coleta Desterro  e Tataira

Equipe - Coleta de Residuos Organicos

Distância total da Rota:

Dias da semana: Segunda - Terças - Quartas - Quintas- Sextas

Locais de coleta:  Passagem, Antiga passagem e o destrito Café dos Ventos

Total Semanal - SEM COLETA

Total Mensal

Desterro - Transbordo

Distância total do percurso :

Total dos percursos cidade

N.Col. Semanal
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ANEXO II – 

MODELO RESUMO PROPOSTA 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 

 
Á 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA DE DESTERRO -PB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022 
REF: TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
OBJETO: ....................... 
 
Prezados Senhores, 

Pelo presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação 
em epígrafe, declarando que: 
a) Executaremos os serviços de Contratação de empresa de especializada, para ..................., pelo 
preço global de R$ _____________ (__________________________________________________), 
conforme Projeto técnico e termo de referência em anexo  de Preços em anexo. 
 
b) O prazo máximo de execução dos serviços é de _________ (______) dias, a contar do recebimento da 
ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta. 
 
c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _________ (______) dias corridos, contados da data da sua 
apresentação. 
 
d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita 
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos 
equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO. 
 
e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas 
Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e 
instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 
trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA. 

 
 

Local e data 
 

Atenciosamente, 
 

Assinatura do Titular Legal da Firma 
Nome Função 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
CONTRATO Nº._________/2022  
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DESTERRO E A EMPRESA ......................, PARA 
EXECUTAR OBRAS DE .................". 
 
A Prefeitura Municipal de Desterro, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, 
sediada á Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB , inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.925.968/0001-30 representada 
neste ato pelo Senhor Prefeito municipal, Valtecio de Almeida Justo, brasileiro, casado, com CPF (MF) nº 
428.092.582-87, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ....................., 
pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Rua .............., na cidade de .............., inscrita no CNPJ nº 
.................,  por seu representante legal, ............., RG nº .............., CPF sob o nº ............., doravante 
denominada CONTRATADA celebram o presente CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, tipo 
menor preço, regime de execução empreitada por preço Global, conforme art. 10 da Lei 8.666/93. O presente 
contrato obedecerá, integralmente as disposições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, e demais 
Legislações pertinentes à matéria, sob as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. – O objeto do presente CONTRATO é a contratação dos serviços para coleta e transporte de 
resíduos sólidos, resíduos de poda de árvores e lixo domiciliar ante as condições estabelecidas no 
projeto técnico/termo de referência  anexo I do Edital, e lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1. Os prazos para início e conclusão dos serviços ora contratados serão de : 

a) (02) dois dias úteis para o início dos serviços , após emissão da Ordem de Serviços; 
b) 12 meses,  para  vigência do contrato, contados da expedição da primeira Ordem de Serviços. 

Parágrafo 1º - Os prazos parciais ou totais poderão ser prorrogados nos seguintes casos: 
a) Por ocorrência de circunstâncias imprevisíveis, prejudiciais ao normal desenvolvimento dos trabalhos, 
caracterizado como caso fortuito ou força maior; 
b) Pelo não cumprimento, por parte da CONTRATANTE, de obrigações contratuais que interfiram 
diretamente no andamento da obra; 
c) Por suspensão temporária da obra pela CONTRATANTE; 
d) Por eventual alteração substancial do projeto. 
 
2.1. – Ocorrendo uma das hipóteses acima, deverá a CONTRATADA, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a partir de sua verificação, endereçar à CONTRATANTE, os necessários pedidos de alterações de 
prazos, devidamente documentados, para julgamento de sua procedência, ficando a decisão final a critério 
da CONTRATANTE. 
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2.2. –  O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato obedecerá ao disposto no artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO/ DAS FISCALIZAÇAOES E MEDICOES  
3.1. O pagamento dos serviços será efetuado conforme autorização e liberação da concedente do recurso, 
com base em medição devidamente aprovadas pelo FISCAL E GESTOR DO CONTRATO, que será atestada 
pelo engenheiro da fiscalização da PREFEITURA; 
3.1.1 Quando do pagamento anteriormente citado, será exigido do CONTRATADO os seguintes 
documentos 
 

1. NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS, devidamente preenchida com os dados do destinatário (Nome, 
CNPJ, Endereço) e atestado pelo engenheiro fiscal. Deverá ter indicação a qual medição se refere e do 
processo licitatório, do nº contrato firmado. Quando tratar-se de Convênios deve ter: NÚMERO 
CONVENIO, ANO, PROGRAMA, OBJETO CONVENIO. 

2. RECIBO- Discriminativo com todos os dados da Empresa, impresso próprio ou papel timbrado 

3. CONTRATO – Anexar cópia do Contrato da Obra (apenas na primeira medição);  

4. ADITIVOS DE CONTRATO – Anexar cópia de Termo Aditivo ao Contrato, se houver; 

5. ART de execução, emitida pelo CREA; 

6. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da 
obra no Cadastro Específico do INSS - CNO foi instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de 
novembro de 2018. 

7. CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF - Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, 
em plena validade;  

8. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL, relativos aos Tributos federal, 
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da 
Fazenda Nacional  

9. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA ESTADUAL (relativa ao ICMS), do domicílio 
sede da licitante,   

10. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da 
interessada 

11. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Incluído dada pela Lei nº 12.440, 
de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - Vigência: 180 (cento e oitenta) dias após a data de publicação desta 
Lei) 

3.1.2. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da 
obra junto à Previdência Social. 
31.3. A Contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem 
como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de 
produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 
3.1.4. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o disposto no item 
14.1.1 do Edital, deverá ser retificada/substituída/complementada sendo que o prazo de pagamento 
reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a Contratante. 
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3.2. No caso do não cumprimento do prazo estabelecido acima, as faturas serão atualizadas financeiramente 
pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela revista Conjuntura Econômica da Fundação 
Getúlio Vargas), calculado “pró-rata die”, considerando-se o mês do efetivo pagamento e o mês da 
comprovação da regularidade da documentação fiscal apresentada;   
3.3. A fiscalização será exercida pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, não excluindo nem 
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou seus agentes prepostos 
 
3.4.O contrato deverá ser fielmente executado, de acordo com as cláusulas contratuais, bem como as normas 
constantes nas especificações técnicas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
 
3.5.Prefeitura Municipal de Desterro , se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com as especificações contidas neste Edital de Tomada de Preço e Contrato 
de Prestação de Serviços dele proveniente 
 
3.6A execução dos serviços contratados obedecerá às normas constantes no plano de trabalho aprovado 
pela PMD, bem como disposições técnicas constantes deste edital e demais anexos. 
 
3.7Contratada lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de modo idêntico àquelas 
constante no boletim de medição. 
 
3.8Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual superior a 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
 
3.9Quando não atendida as solicitações de correções se serviços, o Município de Janduís reserva-se o direito 
de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital: 
 
a)Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o contrato;  
b) Contratar outra empresa para executar os serviços não atendidos ou mal executados, às expensas da 
contratada, procedendo ao desconto dos valores cobrados na fatura subsequente. 
 
3.10As fiscalizações e medições serão executadas pela CONTRATANTE, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, que fará o controle dos serviços executados. 
 
3.10.1 - As medições serão entregues à CONTRATADA e encaminhadas pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS para a Secretaria Municipal de Finanças, que efetuará o pagamento após 
a apresentação de todos os documentos previstos no edital3.1. – A CONTRATANTE pagará, à  
 
 
CLÁUSULA QUARTA –DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 
SANEAMENTO através dos técnicos e/ou outros profissionais indicados pela CONTRATANTE. 
4.2. A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária a perfeita execução dos 
serviços, inclusive terá poderes para supervisionar a execução dos serviços e especialmente para: 
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4.2.1. Sustar os trabalhos de qualquer parte do projeto, sempre que considerar a medida necessária à boa 
execução da Obra; 
4.2.2. Recusar qualquer trabalho ou material que esteja em desacordo com os padrões exigidos pelas 
especificações, desenhos e demais documentos que fazem parte do presente CONTRATO; 
4.2.3. Decidir, por parte da CONTRATANTE, todas as questões que se levantarem no campo durante o 
andamento das obras; 
4.2.4. Entrar, em qualquer tempo, nos canteiros das obras; 
4.2.5. Definir, com o representante da CONTRATADA, em caso de força maior, alterações de seqüência dos 
trabalhos que forem julgados necessários ou convenientes. 
4.3. A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a CONTRATADA das responsabilidades 
assumidas com a celebração do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
5.1Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital do processo licitatório 
0X/201X, modalidade Tomada de Preço e proposta vencedora do Certame;  
 
5.2 - Executar os serviços nos prazos definidos no Edital de Tomada de Preço nº 0X/201X, no termo de 
contrato;  
5.3 - Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como 
locação de equipamentos, instalação e transporte de equipamentos; estadia e refeições de funcionários; 
impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a realização dos 
serviços;  
5.4 - Assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros;  
5.6 - Comunicar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar 
os prazos de execução dos serviços;  
5.7 - Permitir o livre acesso da CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS, para realizar o acompanhamento dos serviços e as medições; e  
5.8 - Registrar junto ao CREA e/ou CRA, este termo de contrato e comprovar junto à CONTRATANTE, até 
30 (Trinta) dias após.  
5.9 - Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, bem como dos 
subcontratados e zelar pela segurança da comunidade;  
5.10 - Observar normas legais municipais, quanto ao transito de veículos e meio ambiente;  
5.12 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste 
edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;  
5.13 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.14Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE;  
5.15 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do 
contrato;  
5.16 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas 
na execução do objeto contratual, que não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
Caberá ao CONTRATANTE: 
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6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde 
que atendidas as formalidades pactuadas; 
6.2. Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do 
especificado neste Contrato; e por qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades 
contratuais e legais; 
6.3. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel comprimento do contrato; 
6.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da licitante vencedora; 
6.5. acompanhar e fiscalizar o andamento da obra,   
6.6. autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, 
mediante orçamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE através de sua equipe técnica 
e aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles; 
6.7. rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 
pelo município ou com as especificações constantes do Edital e seus anexos. 
6.8. solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do nos Projetos 
e anexos do Edital de Licitação. 
 
CLÁUSULA SETIMA. – DAS PENALIDADES 
7.1. Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a Administração do 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração. 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no 
cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor da Ordem de Serviço, até a data do efetivo 
adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato, recolhido no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente 
c) A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida 
para o regular cumprimento da obrigação. 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução parcial do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo 
de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial do 
Contrato. 
e) Multa de 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução total do Contrato. 
f) Multa de 5% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de descumprimento de obrigações contratuais.  
g) Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação 
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 
h) A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória; eventualmente aplicada 
ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 
i) Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo de até 2 (dois) anos; 
j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este Ministério, o qual 
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será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
k) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
l) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATANTE vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
m) Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 
(cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, 
de acordo com a Lei 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS EQUIPAMENTOS 
8.1. A CONTRATADA compromete-se a reforçar seus equipamentos, seja espontaneamente, seja 
atendendo a pedido da CONTRATANTE, se ficar evidenciada a insuficiência dos equipamentos colocados 
na obra para cumprimento dos prazos contratuais ou em obediência às Especificações Técnicas. 
 
Parágrafo Único – A complementação do equipamento em qualquer das hipóteses será feita sem ônus à 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. A CONTRATANTE poderá em qualquer ocasião, suspender definitivamente ou temporariamente, no 
todo ou em parte, o serviço objeto do presente CONTRATO, através de comunicação por escrito à 
CONTRATADA. 
9.2. Se a suspensão total ou parcial da obra, resultado de ato de vontade da CONTRATANTE, vier a 
prejudicar comprovadamente à CONTRATADA, poderá este, considerar rescindido o presente CONTRATO, 
caso em que se aplicará o disposto no título XIII, Artigo 47, sem que caiba à CONTRATADA, direito de 
qualquer outra indenização ou acréscimo. 
9.3. A CONTRATADA, após recebido o aviso de suspensão deve: 
1 – Suspender os trabalhos na data fixada pelo aviso, e durante determinado por ele. 
2 – Não emitir novas ordens ou sub - contrato parta aquisição de materiais, serviços ou facilidades 
relacionadas com os trabalhos suspensos, durante o tempo requerido pelo aviso. 
3 – Fazer todo o esforço possível para obter a suspensão, em termos satisfatórios à CONTRATANTE, de 
todas as ordens, sub - contrato e contratos de aluguéis para o tempo que for determinado pelo período de 
suspensão. 
4 – A menos que especialmente determinado de outra maneira no aviso, a CONTRATADA deve continuar a 
ser responsável pelas obras, incluindo as partes nas quais os trabalhos foram suspensos, não cessando, no 
entanto, as obrigações da CONTRATANTE, inclusive com o pagamento dos encargos com a manutenção 
da paralisação à CONTRATADA, enquanto perdurar a paralisação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRORROGAÇÃO 
10.1. Quando for justificadamente necessário prorrogar o prazo contratual, o mesmo será feito nos termos 
do art. 57, da Lei 8.666/93, do prazo inicialmente contratado, sem que seja motivo de qualquer indenização 
financeira à Empreiteira, embora preservando o equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. 
 
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS 
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11. Após o recebimento do aviso por parte da contratante, para retornar os trabalhos suspensos, a 
CONTRATADA, deve imediatamente fazê-lo dentro do prazo no aviso. Qualquer reclamação por parte da 
CONTRATADA, pela extensão do prazo que resultar da suspensão, deverá ser feita imediatamente à 
CONTRATANTE. Dentro do prazo de 10 (dez dias) contados do recebimento do aviso de retomada do 
trabalho, a contratada deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE um novo cronograma de 
construção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ACEITAÇÃO E RECEPÇÃO DA  OBRA 
12.1. A recepção da obra será precedida das verificações por parte da CONTRATANTE, para comprovação 
da perfeita execução e funcionamento de todos os serviços contratados. 
12.2. A entrega da obra poderá ser feita parcialmente, à medida que cada parte for concluída. 
12.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de conclusão das obras, comprovadamente em pleno e perfeito 
funcionamento, levar-se á o Termo de Recebimento Definitivo das Obras, sem renúncia, entretanto, do 
disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá acompanhar e 
facilitar por todos os meios ao seu alcance, a comprovação da perfeita execução de todos os serviços 
contratados. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 
13.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, 
ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8666/93. 
13.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a devolução de garantia, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização. 
13.3. A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo das sanções 
descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 
13.4. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o valor dos 
serviços executados. 
13.5.  Constituem motivos para rescisão dos contratos: 
13.5.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 
planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 
13.5.2. Atraso não justificado na execução dos serviços; 
13.5.3 Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao contratante; 
13.5.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização;  
13.5.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
13.5.6. A dissolução da sociedade; 
13.5.7. Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante poderá 
promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
 
13.5.8. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia do mês, 
após o decurso do prazo determinado no item anterior; 
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13.5.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de fiel execução 
pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante comprovação de ter havido a rescisão 
dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
oriundos do Orçamento de 2022   
Os recursos serão os seguintes: 
Unidade orçamentaria:  
06.000 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO 
Classificação Funcional:  
15 452 1012 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO 
768 3.3.90.39 00 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos Total 
Elemento de despesas: 768 3.3.90.39 00 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o Foro da comarca de TEIXEIRA a que pertencer o município de DESTERRO/PB, 
para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente CONTRATO. 
 
CLASULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
16.1. Este Termo de Contrato, como também seus aditamentos, deverá ser publicado no Jornal Oficial do 
Município ou Diário Oficial do Estado da Paraíba, na forma do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 61, da 
lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à manutenção do 
equilíbrio econômico–financeiro do contrato na forma do artigo nº 65, Inciso II alínea d, da Lei nº 8.666/93, e 
observados os itens subsequentes deste Edital; 
17.2. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de 
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis 
bem como de demonstração analítica de seu impacto, nos custos do Contrato. 
 
17.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que 
esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das retidas nos prazos legais. 
O CONTRATO deverá ser registrado no CREA conforme determina a Lei Federal n.º 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, combinado com a Resolução n.º 194 de 22 de maio de 1970 do CONFEA. 
E por estarem justos e contratados, mandaram datilografar o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
forma e teor, para um só efeito legal, que assinam com as testemunhas abaixo. 
 
 

Desterro - PB, _________de ______________   de 2022  
 

______________________________ ___________________________   
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Valtecio de Almeida Justo 
Prefeito Constitucional de Desterro 
CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 
 

Testemunhas: 
1-______________________________   2- ________________________ 
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ANEXO IV –   
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
NOS TERMOS DA IN Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DO GOVERNO FEDERAL 

 
 
 (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para 
fins do disposto no item 3.3. LETRA “D” do Edital (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022), declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE 
PREÇOS nº 005/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
 
 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO V 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declara, sob às penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, que não 
foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do  
artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a 
entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
 

_____________, ____ de ___________________de 2022  
 
 
 

____________________________ 
Assinatura e carimbo do licitante 
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ANEXO VI 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º. DA CF/88 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que cumpre com o disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer 
fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação. 

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos”. 

 
 

________ de ___________ de 2022  
 
 
 

________________________________________________ 
 Assinatura e carimbo do licitante 
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ANEXO VII –  
   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 

 
 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 
 

 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade  
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________(órgão 
expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa 
/ Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. 
 
 

(local e data) _______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 
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ANEXO VIII –  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE 
 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declaro estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a 
sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas 
pela CPL; 
 
 

(local e data) _______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

CNPJ: 08.925.968/0001-30 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 

 
 

ANEXO IX –  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE NORMAS DA ABNT 
 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declaro executar as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações 
técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de DESTERRO/PB, 
que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da 
obra. 

 
(local e data) _______________, _____ de _____________ de_______ 

 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

CNPJ: 08.925.968/0001-30 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 

 
 

ANEXO X –  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declaro de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
 

(local e data) _______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

CNPJ: 08.925.968/0001-30 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 

 
 

 
 

ANEXO XI –  
 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 

 
NOME:____________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: ________________________________________________________ 
FONE: ___________________________________E-mail ____________________ 
ENDEREÇO:_______________________________________________________ 
CIDADE: ___________________________ ESTADO: ____________________ 
   
DECLARAÇÃO: 
  
 DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA CITADO, BEM 
COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, E QUE 
TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGENCIAS DA MESMA. 
 RECEBIDO EM  ______/______/_________ 
 

____________________________ 
Assinatura e Carimbo 

  Representante Legal da Empresa 
 

 
OBS: Os licitantes que retirarem o Edital via internet deverão preencher esta folha e encaminhar para o e-

mail- prefeituradedesterrocpl@gmail.com. 
 

A não remessa deste recibo, exime a Comissão/Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

CNPJ: 08.925.968/0001-30 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 

 
 

ANEXO XII 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022  
2022.132/2022  

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 
 

– DECLARAÇÃO CONAMA (GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 
 

 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e do CPF nº  
______________Declaro que em sua contratação irá promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, 
conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (alterada pela Resolução 
448/2012), quanto a obrigatoriedade de elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção-PGRDC. E, ainda, que irá observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
 
  
 
 

local e data) _______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(representante legal, assinatura) 
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