
 
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo Nº.45/2020 Tomada de preços p/ compras e serviços Nº.01/2020 

 
1 - DA LICITAÇÃO 
1.1. O Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, com sede à Rua Porto União, 
968, Centro, CEP 89883-000, através de seu Prefeito Municipal, Sr. Leonir Antonio Hentges, 
comunica aos interessados que está realizando o Processo Licitatório nº 45/2020 na modalidade 
Tomada de preços para compras e serviços Nº01/2020, do tipo Menor Preço/Global, de 
conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações, lei complementar 123/2006, lei 
orgânica municipal e suas alterações, com recebimento dos  envelopes Habilitação (nº 01) e Proposta 
(nº 02) até o dia 28 de dezembro de 2020, às 08:30 horas, iniciando-se a sessão pública no dia 28 
de dezembro de 2020 às 09:00 horas, no Centro Administrativo Municipal, Sala do Setor de 
Compras sito à Rua Porto União, 968,  nesta cidade de Águas de Chapecó-SC. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE 
CHAPECÓ, de acordo com as especificações constantes na Lista de Itens Anexa a este Edital e 
especificações abaixo: 
 

a) COLETA, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E 
JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; 

b) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS COLETADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO –  CENTRO DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, INCLUINDO O PARQUE DA CIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE – HIDROESTE, DEVERÃO SER DIÁRIOS DE SEGUNDA A SABADO, EXCLUINDO 
OS FERIADOS NACIONAIS; 

c) COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS 
BAIRROS DEVERÁ TER PERIODICIDADE DE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, ALTERNADAS DE 
SEGUNDA A SÁBADO, EXCLUINDO OS FERIADOS NACIONAIS;  

d) A COLETA SELETIVA DEVERÁ SER REALIZADA PELO MENOS UMA VEZ POR 
SEMANA, PODENDO SER FEITA NO MESMO DIA DA COLETA CONVENCIONAL DESDE QUE 
EM COMPARTIMENTOS DIFERENTES NO CAMINHÃO COLETOR. CABERÁ AO PROPONENTE 
VENCEDOR APRESENTAR CONTRATO COM COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE 
CONSTITUÍDA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ EM ATÉ 
15 (QUINZE) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM O MUNICÍPIO. CASO 
FUTURAMENTE O MUNICÍPIO VENHA A TER UMA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA DE 
CATADORES, DEVERÁ O RESÍDUO RECLICLÁVEL SER DESTINADO PARA ESTA; 

e) A COLETA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DEVERÁ SER EFETUADA QUINZENALMENTE. A COLETA DE RESÍDUOS DO GRUPO B 
(MEDICAMENTOS VENCIDOS) SERÁ DE ATÉ 15KG POR MÊS;  

f) A DISPOSIÇÃO FINAL DEVERÁ SER EM ÁREA PRÓPRIA DA EMPRESA, OU DE SUA 
RESPONSABILIDADE, DEVENDO POSSUIR TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA O 
DEVIDO FUNCIONAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; 

g) OS CAMINHÕES QUE EXECUTAREM A COLETA DEVERÃO ESTAR INDENTIFICADOS 
COM A LOGOMARCA DA EMPRESA E O TRANSPORTE TAMBÉM DEVE SER LICENCIADO; 

h) OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADOS DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE. DEVERÃO TAMBÉM ESTAR DEVIDAMENTE 
UNIFORMIZADOS E EQUIPADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO VIGENTES; 

i) PARA A COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E BAIRROS DEVERÃO SER 
OBSERVADOS OS PERIMETROS CONSTANTES NO MAPA ANEXO AO EDITAL; 



 
j) OS RESÍDUOS RECICLÁVEIS DEVEM SER TRANSPORTADOS ATÉ ASSOCIAÇÃO OU 

COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVIDAMENTE LICENCIADA E 
DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE DEVE SER APRESENTADA PARA A CONTRATANTE; 

k) OS REJEITOS QUE ACOMPANHAREM OS MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVERÃO SER 
RECOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CITADA NO ITEM ANTERIOR E SER TRANSPORTADOS PARA 
A DISPOSIÇÃO NO LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO CONFORME ITEM “F”. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: ESTE PROCESSO SERÁ UTILIZADO TAMBÉM PELO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE (ITEM 02 - RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR). O SERVIÇO DEVERÁ SER 
FATURADO PARA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.40.840/0001-20. 

 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados junto ao 
Município de Águas de Chapecó nas condições previstas neste Edital até o terceiro (3º) dia útil 
anterior a abertura do referido processo. 
 
3.2. Caso a empresa já tenha cadastro, porém o mesmo esteja vencido, deverá regularizar seu 
cadastro para poder participar deste Processo Licitatório, nas condições previstas neste Edital até o 
terceiro (3º) dia útil anterior ao da abertura do processo. 
 
3.3. Não poderão participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como empresas nas seguintes 
condições: 
 
3.3.1. Com falência decretada; 
3.3.2. Em consórcio; 
3.3.3. Estrangeiras; 
 
3.4. Para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), 
a empresa deverá apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da IN nº 
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de 
Sociedade Simples, deverá apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP. 
 
3.4.1. Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as que 
se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006. 
 
3.5. A presença do representante de cada licitante na apresentação da proposta é aconselhada para 
dirimir dúvidas, aposição de assinatura, rubrica e demais registros. 
 
3.5.1. Caso a empresa deseja credenciar um representante, o credenciamento deverá ser feito 
através de apresentação de procuração ou carta de credenciamento dos representantes (reconhecida 
em cartório), cópia autenticada do contrato social ou documento constitutivo do licitante e 
apresentação de documento de identificação do representante (original e com foto). Os referidos 
documentos deverão ser entregues fora dos envelopes 01 e 02, no mesmo horário previsto para 
entrega dos envelopes, sendo que os dois primeiros serão arquivados no processo e o documento 
de identificação será devolvido ao licitante. 
 
3.5.2. A empresa que não estiver presente na abertura dos envelopes contendo a documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes, renuncia ao prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei 
8.666/93. 
 
3.6. Não será permitida aos proponentes em hipótese alguma a utilização de telefones celulares ou 
consultas telefônicas durante a reunião de análise da documentação de habilitação/proposta de 
preços. 



 
3.7. Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou propostas, 
nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvando a possibilidade da realização 
de diligências, facultadas a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior. 
          
3.8. Nenhum certificado de registro cadastral substitui os documentos solicitados e referidos neste 
edital. 
 
4 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°01) 
4.1. Os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em idioma português, datilografados, 
rubricados e assinados pelos representantes legais da proponente, não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas, constando na parte externa as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE N°.01 – HABILITAÇÃO  
DA: (EMPRESA) 
CNPJ: 
AO: MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 45/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 
CREDENCIAMENTO: Até às 08:30 horas do dia 28 de dezembro de 2020 
ABERTURA: às 09:00 horas do dia 28 de dezembro de 2020. 
EMAIL: 
FONE: 
 
4.2. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia 
autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial, exceto os documentos extraídos através da internet, que poderão ser consultados 
e verificados através dos “sites” dos quais foram expedidos. 
 
4.3. Os documentos sem validade expressa considerar-se-á como sendo válidos até 180 (cento e 
oitenta) dias da data de sua emissão. 
 
4.4. Deverão constar dentro do envelope Habilitação (nº01): 
4.4.1. Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de Identidade dos Responsáveis Legais pela Empresa; 
b) Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó –  SC com 
validade para a data de apresentação da habilitação (a empresa deverá estar devidamente 
cadastrada com a apresentação dos documentos no setor de cadastro até o terceiro dia útil anterior 
à data de abertura da licitação); 
c) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
d) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial do Estado, devendo, no caso de sociedades por ações, estar acompanhado do 
documento de eleição (ata publicada em órgão de imprensa oficial) de seus atuais administradores, 
devendo o ramo de atividade ser compatível com o objeto da licitação, expresso no referido Ato; 
e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
4.4.2. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional De Pessoa Jurídica (CNPJ) 
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, relativa ao Estado 
da sede da licitante; 
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao 
Município da sede da licitante; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 



 
. 
4.4.3. Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira e demais: 
a) Certidão Negativa de Falência e De Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por cartório 
distribuidor da seda da licitante ou expedida via internet (Sistema SAJ), juntamente com a Certidão 
Negativa de Falência e de Recuperação Judicial ou Extrajudicial emitida via sistema EPROC (para 
estados que sejam exigidas); 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
c) DECLARAÇÃO ART. 27 - INCISO V DA LEI 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
d) Apresentação da LAO, Licença Ambiental de Operação, emitida pela FATMA ou outro órgão de 
controle de meio ambiente estadual equivalente, dentro do seu período de validade, comprovando 
que a proponente esteja licenciada para realizar as seguintes atividades: 
- Coleta de resíduos sólidos urbanos em qualquer Município da Federação, comprovando que a 
licitante esteja autorizada a coletar os resíduos de acordo com legislação ambiental vigente; 
- Coleta de resíduos de saúde em qualquer Município da Federação, comprovando que a licitante 
esteja autorizada a coletar e tratar os resíduos de acordo com legislação ambiental vigente;  
e) Licença Ambiental para Transporte de Resíduos Sólidos; 
f) Comprovação de capacidade técnica e operacional – atestado de capacidade técnica expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados pelo CREA, acompanhados 
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), em nome da empresa, bem como da respectiva 
CAT (Certidão de Acervo Técnico) expedido pelo CREA, que comprovem que o proponente já 
executou obras/serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste edital; 
g) Prova de registro e comprovante de anuidade da empresa e de seu responsável técnico exigíveis 
para a presente, expedida pelo conselho regional de engenharia e agronomia - CREA, da jurisdição 
da licitante, com habilitação dos seus responsáveis, com atribuição para execução de serviços 
semelhantes ao objeto deste edital; 
h) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
i) Declaração que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco 
com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a 
qualquer deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, do Município de Águas de Chapecó – SC. 
 
5 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°02) 
5.1. A proposta deverá ser apresentada por item, datilografada, datada, carimbada e assinada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, 
constando na parte externa as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE N°.02 – PROPOSTA  
DA: (EMPRESA) 
CNPJ: 
AO: MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 45/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 
CREDENCIAMENTO: Até às 08:30 horas do dia 28 de dezembro de 2020 
ABERTURA: às 09:00 horas do dia 28 de dezembro de 2020. 
EMAIL: 
FONE: 
 
5.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e total conforme discriminado na 
Lista de Itens (Anexo II) deste Edital. 
 
OBS: DADOS CADASTRAIS DEVEM VIR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.3. O preço deverá ser cotado em moeda nacional corrente. 



 
 
5.4. No preço ofertado deverão estar inclusas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigação trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, trabalha em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, 
que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 
 
5.5. Fica estabelecido em no mínimo 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual 
será contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-
se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
5.6. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os 
primeiros.   
 
5.7. Deverá ser indicada a marca, País de origem e outros elementos necessários à perfeita 
identificação do Objeto licitado. 
 
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
6.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento 
estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
6.2. No dia, local e hora designados no subitem 1.1 deste edital, na presença dos licitantes ou de 
seus representantes legais que comparecerem no ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando 
os envelopes nº 01 - DOCUMENTAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus 
membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes nº 01 - 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
6.3. Os envelopes n° 01 - DOCUMENTAÇÃO serão abertos, sendo que os documentos neles 
contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 
proponentes ou seus representantes credenciados. 
 
6.4. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem todos os documentos 
exigidos no item 4 deste Edital, que apresentarem documentos rasurados, com prazo de validade 
vencido na data prevista para a realização da sessão de abertura dos envelopes n° 01 – 
DOCUMENTAÇÃO, que não atenderem todos os requisitos dispostos no item ou ainda os 
proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da estabelecida no edital. 
 
6.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME´s ou 
EPP´s, estas serão consideradas provisoriamente habilitadas até a apresentação das certidões 
fiscais com validade no prazo estipulado pela Administração Municipal ou, no caso de não 
apresentação dos documentos, a(s) mesma(s) serão inabilitadas. Para comprovação de habilitação, 
as certidões deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal, no prazo estipulado na ata da 
licitação. 
 
6.6. Os envelopes nº 02 - PROPOSTA, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados 
inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 
 
6.7. Serão abertos os envelopes n° 02 - PROPOSTA, contendo as propostas de preços dos 
proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de todos os proponentes de 
interposição de recursos de que trata o art. 109, inc. I “a” da Lei 8.666/93, através da assinatura na 
Ata. Caso contrário, a data da abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal 
intimação ocorrer através de publicação na imprensa oficial - DOM) após julgado o recurso interposto, 
ou decorrido o prazo sem interposição de recursos. 
 
6.8. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
 



 
6.9. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos subitens 
5 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis com os requisitos deste Edital. 
 
6.10. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, de acordo com o disposto no item 5.6. 
 
6.11. Será efetuado o julgamento e a classificação das propostas de acordo com o estabelecido no 
item 7 deste Edital. 
 
6.12. Da(s) sessão(ões) de abertura e apreciação de envelopes será(ão) lavrada(s) ata(s) 
circunstanciada(s) a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da(s) 
mesma(s), ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem 
comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os seus protestos. 
 
6.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que 
ensejaram a sua desqualificação. 
 
7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo Menor Preço/Global. 
7.2. Será considerada vencedora a empresa que, tendo cumprido as exigências deste edital, 
conforme prescreve o art. 45, § 1° da Lei 8.666/93, apresentar o Menor Preço/Global. 
7.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações 
complementares, para efeito de julgamento das Propostas, caso a Proponente não atender com 
clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93. 
7.4. Será desconsiderada os itens proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando 
a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02 (duas) vias, em papel timbrado e 
devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal. 
7.5. Serão desclassificadas: 
7.5.1. As propostas que não atenderem as exigências deste ato convocatório. 
7.5.2. As propostas com preços superiores ao máximos admitidos ou manifestante inexequíveis. 
7.6. No caso de empate de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio, em ato público, observados o 
disposto no § 2°, do art. 3°, da Lei n° 8.666/93. 
 
8 - DO VALOR ORÇADO E PREÇO MÁXIMO 
 
8.1. O valor global máximo é de R$ 386.100,00 (Trezentos e oitenta e seis mil e cem reais) e mensal 
a ser pago é de no máximo R$32.175,00 (trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais). Este valor 
deverá ser considerado pelas licitantes como Preço Máximo Mensal admitido no presente certame, 
sob pena de desclassificação. 

Item Descrição Qtde Unid 
Valor UNIT 

MÁX 
VALOR TOTAL 

01 

Serviços de Coleta, Transporte e Deposição Final de 
Resíduos Sólidos/Lixo Urbano Doméstico no perímetro 
urbano do Município de Águas de Chapecó (Média 
aproximada de 65 toneladas mensais atualmente) 

12 Mês R$ 29300,00 R$ 351600,00 

02 
Serviços de Coleta, Transporte e Deposição Final de 
Resíduos Sólidos/Lixo Hospitalar, nas Unidades de Saúde 
do Município de Águas de Chapecó/SC.  

12 Mês R$ 2875,00 R$ 34500,00 

 
9 - DOS RECURSOS 

 
9.1. Caberá junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, recurso, com efeito 
suspensivo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casos de: 



 
9.1.1. Habilitação ou Inabilitação do Licitante; 
9.1.2. Do Julgamento das Propostas. 
 
10 - DA ENTREGA E/OU CONTRATO 
10.1. No prazo de até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da convocação, o Proponente deverá 
contratar com o MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ o objeto licitado. 
10.2. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (Doze) meses a contar da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado pelas partes, por iguais e sucessivos períodos, até o prazo 
máximo de 60 (Sessenta) meses, nos termos do art. 57,II, da Lei Federal nº8666/93. 
10.3. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A.R.T. DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A 
ASSINATURA DO CONTRATO. 
10.4. CABERÁ AO PROPONENTE VENCEDOR APRESENTAR CONTRATO COM COOPERATIVA 
OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE CONSTITUÍDA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO MUNICÍPIO 
DE ÁGUAS DE CHAPECÓ EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 
COM O MUNICÍPIO.  
10.4.1. CASO FUTURAMENTE O MUNICÍPIO VENHA A TER UMA ASSOCIAÇÃO OU 
COOPERATIVA DE CATADORES, DEVERÁ O RESÍDUO RECLICLÁVEL SER DESTINADO PARA 
ESTA; 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. O Município de Águas de Chapecó efetuará o pagamento do objeto desta licitação, até o 10º 
(décimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal, 
devidamente recebida, aceita e certificada pelo responsável pela fiscalização dos serviços.  
 
11.2. As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF. 
 
11.3. As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente contrato correrão a 
cargo da dotação Orçamentária do Exercício de 2021: 
2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS - 3.3.90.39 
2.036 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 
DO EXERCÍCIO DO ANO VIGENTE. 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATAÇÃO E REAJUSTE 
 
12.1. A Comissão Permanente de Licitações fará a adjudicação à licitante classificada em primeiro 
lugar, sendo que caberá à Autoridade Competente a decisão sobre a homologação do procedimento. 
 
12.2. Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será formalmente convocada a assinar o 
Termo de Contrato (minuta constante no Anexo IV deste Edital) dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após a convocação formal, junto ao setor de Compras da Prefeitura Municipal de Águas de 
Chapecó. Decorrido o prazo acima estipulado, se a adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento 
contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato. 
 
12.3. O Município de Águas de Chapecó poderá, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/63 e suas posteriores 
alterações. 
 
12.4. Na hipótese de haverem documentos, dentre aqueles apresentados pela licitante em 
atendimento ao item 4.4 e seus subitens ainda na fase de habilitação deste certame, com prazo de 
validade vencido à época da convocação para a assinatura do Contrato, os mesmos deverão ser 



 
reapresentados no Departamento de Compras da Prefeitura no ato da assinatura do Contrato, 
devidamente renovados. 
 
12.5. O contrato decorrente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses após a assinatura, 
podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos, a critério da Administração, na forma do 
artigo 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
12.6. O valor ora contratado é fixo e irreajustável, admitindo-se, no caso de prorrogação, reajuste 
após o decurso de 12 (doze) meses pela variação do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
13 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 
administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa 
contratada direito a qualquer indenização. 
 
13.2. A rescisão contratual poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 
b) Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
14 - DAS PENALIDADES 
 
14.1. A recusa imotivada em assinar o Contrato no prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mesma, contada a partir do primeiro dia após ter 
expirado o prazo que a empresa teria para assiná-la, nos termos do item 12.2, do presente Edital. 
 
14.1.1. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos pela 
licitante no seu envelope n° 02 – PROPOSTA, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido 
adjudicados. 
 
14.2. O Município de Águas de Chapecó poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do 
que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 
14.3. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa 
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 
 
14.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 
 

a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, 
por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento); 

 
c) Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) prevista na alínea “a”, multa de até 20% 

(vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 
 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos. 

 
14.3.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 



 
 

a) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte 
não cumprida; 

 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos; 
 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
14.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas será o valor inicial do Contrato, nos 
termos do item 14.1.1. 
 
14.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Águas de Chapecó, 
e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
 
14.6. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos 
subsequentes à que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 
 
14.7. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente 
entre as mesmas. 
 
15 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo de servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Administração, ao qual caberá fiscalizar e liberar os pagamentos, bem como comunicar 
à CONTRATADA, formalmente, o descumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato. 
 
15.2. A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
15.3. A fiscalização atuará desde o início da prestação dos serviços até o término da vigência deste 
contrato. 
 
15.4. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade cometida. 
 
16 - DOS ANEXOS AO EDITAL 
 
16.1. Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I – MAPA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC; 
b) Anexo II – LISTA DE ITENS COM PREÇO MÁXIMO/MODELO DE PROPOSTA 
c) Anexo III – MINUTA DE CONTRATO; 

 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó, no endereço citado no 



 
preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3339.0855, de segunda à sexta-feira, das 07:30 
as 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
 
17.2. Qualquer motivação de impugnação do edital deverá ser protocolada junto a Prefeitura 
Municipal, sito a Rua Porto União, 968, Centro nos horários de segunda a sexta feira da 07:30hrs até 
11:30hrs e das 13:00 até as 17:00 hrs, até o 48hrs antes da abertura do edital. 
 
17.3. A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer 
título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
17.4. O Município de Águas de Chapecó reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
nos termos do art. 49 da lei nº 8.666/93. 
 
17.5. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital 
e suas condições. 
 
17.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas na Lei Federal 
nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme 
disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria. 
 
17.7. Fica eleito o foro da Comarca de São Carlos/SC para dirimir quaisquer causas referentes ao 
processo com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Águas de Chapecó, 04 de dezembro de 2020 
 
 
 

______________________________ 
LEONIR ANTONIO HENTGES 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

MAPA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 

LISTA DE ITENS COM PREÇO MÁXIMO/MODELO DE PROPOSTA 
 

Nome da empresa (razão social):  _______________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________________________ 
Cidade:____________________________ UF: ______ CEP: __________________ 
CNPJ nº ______________________________________ 
Telefone/fax:________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Responsável pela assinatura do contrato: 
Nome: _____________________________________ E-mail: __________________________ 
Cargo/função: ________________________________ Telefone: _______________________ 
 
Dados bancários (com dígito verificador): 
Banco _______________ Agência nº _______________ Conta corrente nº________________ 
 
Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do presente edital referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO 
DOMÉSTICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, processo de licitação 
nº45/2020, modalidade de licitação Tomada de Preços para Compras e Serviços n.º01/2020, 
acatando todas as especificações deste, conforme abaixo: 
 

Item Descrição Qtde Unid 
Valor UNIT 

MÁX 
VALOR TOTAL 

01 
Serviços de Coleta, Transporte e Deposição Final de 
Resíduos Sólidos/Lixo Urbano Doméstico no perímetro 
urbano do Município de Águas de Chapecó  

12 Mês R$ 29300,00 R$ 351600,00 

02 
Serviços de Coleta, Transporte e Deposição Final de 
Resíduos Sólidos/Lixo Hospitalar, nas Unidades de Saúde 
do Município de Águas de Chapecó/SC.  

12 Mês R$ 2875,00 R$ 34500,00 

 
Valor total da proposta (por extenso): R$_____________ (______________________________). 
 

a) COLETA, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E 
JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; 

b) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS COLETADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO –  CENTRO DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, INCLUINDO O PARQUE DA CIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE – HIDROESTE, DEVERÃO SER DIÁRIOS DE SEGUNDA A SABADO, EXCLUINDO 
OS FERIADOS NACIONAIS; 

c) COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS 
BAIRROS DEVERÁ TER PERIODICIDADE DE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, ALTERNADAS DE 
SEGUNDA A SÁBADO, EXCLUINDO OS FERIADOS NACIONAIS;  

d) A COLETA SELETIVA DEVERÁ SER REALIZADA PELO MENOS UMA VEZ POR 
SEMANA, PODENDO SER FEITA NO MESMO DIA DA COLETA CONVENCIONAL DESDE QUE 
EM COMPARTIMENTOS DIFERENTES NO CAMINHÃO COLETOR. CABERÁ AO PROPONENTE 
VENCEDOR APRESENTAR CONTRATO COM COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE 
CONSTITUÍDA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ EM ATÉ 
15 (QUINZE) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM O MUNICÍPIO. CASO 
FUTURAMENTE O MUNICÍPIO VENHA A TER UMA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA DE 
CATADORES, DEVERÁ O RESÍDUO RECLICLÁVEL SER DESTINADO PARA ESTA; 

e) A COLETA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DEVERÁ SER EFETUADA QUINZENALMENTE. A COLETA DE RESÍDUOS DO GRUPO B 
(MEDICAMENTOS VENCIDOS) SERÁ DE ATÉ 15KG POR MÊS;  



 
f) A DISPOSIÇÃO FINAL DEVERÁ SER EM ÁREA PRÓPRIA DA EMPRESA, OU DE SUA 

RESPONSABILIDADE, DEVENDO POSSUIR TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA O 
DEVIDO FUNCIONAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; 

g) OS CAMINHÕES QUE EXECUTAREM A COLETA DEVERÃO ESTAR INDENTIFICADOS 
COM A LOGOMARCA DA EMPRESA E O TRANSPORTE TAMBÉM DEVE SER LICENCIADO; 

h) OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADOS DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE. DEVERÃO TAMBÉM ESTAR DEVIDAMENTE 
UNIFORMIZADOS E EQUIPADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO VIGENTES; 

i) PARA A COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E BAIRROS DEVERÃO SER 
OBSERVADOS OS PERIMETROS CONSTANTES NO MAPA ANEXO AO EDITAL; 

j) OS RESÍDUOS RECICLÁVEIS DEVEM SER TRANSPORTADOS ATÉ ASSOCIAÇÃO OU 
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVIDAMENTE LICENCIADA E 
DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE DEVE SER APRESENTADA PARA A CONTRATANTE; 

k) OS REJEITOS QUE ACOMPANHAREM OS MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVERÃO SER 
RECOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CITADA NO ITEM ANTERIOR E SER TRANSPORTADOS PARA 
A DISPOSIÇÃO NO LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO CONFORME ITEM “F”. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: ESTE PROCESSO SERÁ UTILIZADO TAMBÉM PELO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE (ITEM 02 - RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR). O SERVIÇO DEVERÁ SER 
FATURADO PARA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.40.840/0001-20. 
 
Obs.: No preço ofertado estão inclusas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigação trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, trabalhos em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, 
que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias da data de entrega dos envelopes. 
PRAZO DE ENTREGA: 12 meses 
 
 
 
___________________________________________________ 
Local e Data 
 
 

___________________________________________ 
NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxxxx 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E A EMPRESA XXXX 
NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA. 

 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, Estado de 

Santa Catarina, com endereço na Rua Porto União, 968, inscrita no CNPJ sob o nº 82.804.212/0001-
96, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Leonir Antonio Hentges, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa xxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, inscrita 
no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxx neste ato representada por seu representante legal Senhor(a) 
________________________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo de Licitação Nº. 45/2020, Tomada de Precos p/ Compras e Servicos Nº 
01/2020, homologado em xxxxxx, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, 
de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas 
contratuais: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE 
CHAPECÓ, de acordo com as especificações constantes na Lista de Itens Anexa, a este Edital e 
especificações abaixo:  

 
a) COLETA, TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E 

JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; 
b) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS COLETADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO –  CENTRO DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, INCLUINDO O PARQUE DA CIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE – HIDROESTE, DEVERÃO SER DIÁRIOS DE SEGUNDA A SABADO, EXCLUINDO 
OS FERIADOS NACIONAIS; 

c) COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS 
BAIRROS DEVERÁ TER PERIODICIDADE DE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, ALTERNADAS DE 
SEGUNDA A SÁBADO, EXCLUINDO OS FERIADOS NACIONAIS;  

d) A COLETA SELETIVA DEVERÁ SER REALIZADA PELO MENOS UMA VEZ POR 
SEMANA, PODENDO SER FEITA NO MESMO DIA DA COLETA CONVENCIONAL DESDE QUE 
EM COMPARTIMENTOS DIFERENTES NO CAMINHÃO COLETOR. CABERÁ AO PROPONENTE 
VENCEDOR APRESENTAR CONTRATO COM COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE 
CONSTITUÍDA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ EM ATÉ 
15 (QUINZE) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO COM O MUNICÍPIO. CASO 
FUTURAMENTE O MUNICÍPIO VENHA A TER UMA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA DE 
CATADORES, DEVERÁ O RESÍDUO RECLICLÁVEL SER DESTINADO PARA ESTA; 

e) A COLETA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DEVERÁ SER EFETUADA QUINZENALMENTE. A COLETA DE RESÍDUOS DO GRUPO B 
(MEDICAMENTOS VENCIDOS) SERÁ DE ATÉ 15KG POR MÊS;  

f) A DISPOSIÇÃO FINAL DEVERÁ SER EM ÁREA PRÓPRIA DA EMPRESA, OU DE SUA 
RESPONSABILIDADE, DEVENDO POSSUIR TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA O 
DEVIDO FUNCIONAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; 

g) OS CAMINHÕES QUE EXECUTAREM A COLETA DEVERÃO ESTAR INDENTIFICADOS 
COM A LOGOMARCA DA EMPRESA E O TRANSPORTE TAMBÉM DEVE SER LICENCIADO; 

h) OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADOS DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE. DEVERÃO TAMBÉM ESTAR DEVIDAMENTE 
UNIFORMIZADOS E EQUIPADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 



 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO VIGENTES; 

i) PARA A COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO E BAIRROS DEVERÃO SER 
OBSERVADOS OS PERIMETROS CONSTANTES NO MAPA ANEXO AO EDITAL; 

j) OS RESÍDUOS RECICLÁVEIS DEVEM SER TRANSPORTADOS ATÉ ASSOCIAÇÃO OU 
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVIDAMENTE LICENCIADA E 
DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE DEVE SER APRESENTADA PARA A CONTRATANTE; 

k) OS REJEITOS QUE ACOMPANHAREM OS MATERIAIS RECICLÁVEIS DEVERÃO SER 
RECOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CITADA NO ITEM ANTERIOR E SER TRANSPORTADOS PARA 
A DISPOSIÇÃO NO LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO CONFORME ITEM “F”. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: ESTE PROCESSO SERÁ UTILIZADO TAMBÉM PELO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE (ITEM 02 - RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR). O SERVIÇO DEVERÁ SER 
FATURADO PARA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.40.840/0001-20. 
 
APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTAR A.R.T. DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
2. Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 
teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, Processo licitatório Nº 
45/2020, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que 
lhe forem atinentes. 

   
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3. O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta. 

  
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que é xxxxxxx. 
4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA 
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, 
constituindo-se na única remuneração devida. 
4.3. O pagamento será efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE ou 
Ordem Bancária até o 10º (décimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante a 
apresentação de documento fiscal devidamente aceite e recebido pelo servidor responsável do 
departamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
5. O valor ora contratado é fixo e irreajustável, admitindo-se, no caso de prorrogação, reajuste após 
o decurso de 12 (doze) meses pela variação do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou 
outro índice que venha a substituí-lo 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado pelas partes, por iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo de 60 
(Sessenta) meses, nos termos do art. 57,II, da Lei Federal nº8666/93. 
6.2. O início deve se dar em até 5 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento. 
6.3. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma 
diferente. 
6.5. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
7. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, 
cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 

 
2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS - 3.3.90.39 
2.036 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39 



 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 
DO EXERCÍCIO DO ANO VIGENTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO 
8.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial. 
8.2. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
CONTRATANTE especialmente designado. 
8.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, 
para representá-la na execução deste Contrato. 
8.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
8.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666. 
9.1.2 - Por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica 
da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do serviço. 
9.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 
Nº 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
10.1. A recusa imotivada em assinar o Contrato no prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á à multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mesma, contada a partir do primeiro dia após ter 
expirado o prazo que a empresa teria para assiná-la. 
10.1.1. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais oferecidos pela 
licitante no seu envelope n° 02 – PROPOSTA, considerando os itens do objeto que lhe tenham sido 
adjudicados. 
10.2. O Município de Águas de Chapecó poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do 
que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
10.3. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa 
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 
10.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, 

por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento); 
c) Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) prevista na alínea “a”, multa de até 20% 

(vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos. 



 
10.3.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte 
não cumprida; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

10.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas será o valor inicial do Contrato, nos 
termos do item 10.1.1. 
10.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Águas de Chapecó, 
e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
10.6. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos 
subsequentes à que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 
10.7. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente 
entre as mesmas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
11.1.1. A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias: 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 
11.1.2. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 
enunciados: 
a) o atraso injustificado no início dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de 
violação de disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 
deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 
insolvência do contrato. 
11.1.3. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão 
observadas as seguintes condições: 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável 
pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais 
pertinentes; 



 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 
aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 
CONTRATANTE; 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através 
de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes; 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo 
critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento 
das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
11.2. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
11.2.1. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial 
do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 
79 da Lei Nº. 8.666/93; 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de 
serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos 
serviços, nos prazos contratuais. 
11.2.2. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, 
de acordo com os termos deste Contrato. 
11.3. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 
11.3.1. Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso 
de interrupção na execução dos serviços por um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de 
força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e 
impedido da execução deste Instrumento Contratual. 
Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, 
de acordo com os termos deste Contrato. 
11.3.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer 
imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu 
recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
12.1. Concluídos os serviços objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias após a comunicação da 
CONTRATANTE ou resilido este, será efetuado pela fiscalização da CONTRATANTE o seu 
recebimento provisório, após, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais. 
12.1.1. O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de 
erros de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando 
o disposto no art. 69, da Lei Nº. 8.666/93. 
12.1.2. Decorridos 30 (trinta) dias consecutivos da data do recebimento provisório, e verificada a 
correção dos serviços executados, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo 
respectivo, que consignará quitação geral, plena e reciproca entre as partes. 
12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela solidez e 
segurança dos serviços nem a ética profissional pela perfeita execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
13.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza 
previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 
decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por 
conta da CONTRATADA. 
13.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 
desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada 
a plena e total regularização de sua situação. 



 
13.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a 
data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
13.3. A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral 
entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a 
CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
13.3.1. Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a 
CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO 
14. A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa 
em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive 
em relação a dispositivos legais. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SEGURO 
15. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o 
equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste Contrato. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos, SC, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

  
Águas de Chapecó, SC, 03 de Dezembro de 2020. 

  
___________________________________ 

LEONIR ANTONIO HENTGES 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATADA 

           
Testemunhas: 
____________________________                     ____________________________ 
CPF:       CPF: 
Cargo:       Cargo: 
 


