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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

EDITAL N° 04/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021 

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2021. 

  

1. DO PREÂMBULO. 

A prefeitura municipal de Prata Piauí - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.636.807/0001-00, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público que receberá proposta para fins de participação da 

Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei N.º 

8.666, de 21.06.93, a realizar-se no dia 24/09/2021 as 09h00min no Prédio da Prefeitura Municipal de 

PRATA PIAUÍ - PI, sito à Rua Rui Barbosa, 210, Centro, PRATA PIAUÍ - PI, onde serão recebidos os 

envelopes com a documentação para habilitação preliminar e proposta de preços, objeto deste Edital.  

 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 

Regime de execução: Empreitada por Preço Global. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site da prefeitura: 

https://pratadopiaui.pi.gov.br/pratadopiaui/licitacoes, https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/, ou também 

poderão ser lidos e/ou obtidos na prefeitura de Prata do Piauí, no horário de 08:00 às 12:00 hs, com a 

comissão permanente de licitação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Esta Licitação “Tomada de Preços" reger-se-á pelo disposto na Lei nº. 

8.666, de 21 de Junho de 1.993, pelas disposições contidas neste Edital e demais legislações pertinentes e 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

2. DO OBJETO, PRAZO E PREÇO. 

2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de: a) Capina; b) Varrição; c) Poda de Arvore d) Limpeza e Conservação de Ruas e Logradouros; 

e) Limpeza de Canais Urbano; f) Lixo Domiciliar; g) Transporte dos resíduos sólidos (Bota Fora) de vias 

e Logradouros Públicos do Município de Prata do Piauí -PI. 

 

2.2. As demais informações necessárias à contratação encontram-se no Anexo I – Projeto Básico. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS. 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas, interessadas e do ramo de 

atividade pertinente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS, cadastradas na Prefeitura de PRATA 

PIAUÍ - PI em atendimento a Lei nº 8.666/93, Art. 35, Art. 27, Art. 22 § 2º; que atenderem a todas as 

exigências deste Edital e de seus anexos. 

 

3.2. A participação nesta licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes às 

condições deste edital. 

 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 

3.3.1. empresas que não atenderem às condições deste Edital. 

3.3.2. empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

3.3.3. empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado 

no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de 

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PRATA PIAUÍ - PI, Estado do Piauí. 
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3.3.4. empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3.5. servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de PRATA PIAUÍ 

- PI, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

3.3.6. estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 

3.3.7. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s) 

empresa(s) participante(s) deste certame, para fins de  comprovação  da  

existência  de  endereço  físico,  bem  como constatar  que  o  local  e  instalações  

são  adequados  e  compatíveis para o exercício do ramo de atividade. Havendo a 

referida visita, reserva-se a Comissão Permanente de Licitação fotografar a área 

externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está localizada a empresa.  

 

3.3.7.1  Após a visita in loco e constatado que o endereço da empresa participante 

é fictício, podendo esta ser considerada uma “EMPRESA 

FANTASMA”, a Comissão Permanente de Licitação inabilitará/excluirá 

automaticamente a empresa do certame, declarando-a inidônea, garantida 

a prévia defesa em processo regular e encaminhará os autos do processo 

para o Ministério Público do Estado do Piauí aplicar as demais 

penalidades previstas em lei. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 

4.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente 

Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização do certame, de segunda a sexta-feira das 08hs (oito) às 12hs (doze), no Protocolo Geral da 

Prefeitura de PRATA PIAUÍ - PI, cabendo a Comissão decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro horas). 

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização 

do certame. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não há impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

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

 

4.5. Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente informal. 

 

4.6. No instrumento de impugnação, é obrigatória a menção a documento pessoal, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais endereço para correspondência, e, 

quando possível, número de fax; 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: O Credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame 

será feito impreterivelmente no horário a abertura do certame e será encerrado a partir da abertura do 

envelope nº 01. 

 

5.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo, obrigatoriamente, no 

ato de entrega dos envelopes, sendo que a documentação constante deste item do edital deverá vir 

fora dos envelopes, conforme abaixo: 
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5.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia da 

Cédula de Identidade ou documento equivalente, autenticada em cartório ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, o Estatuto ou Contrato Social em vigor que comprovem sua capacidade de 

representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de 

reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

 

5.1.2.  PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou 

Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante por autenticidade, 

outorgando expressamente poderes para emitir proposta de preços, formular ofertas e lances verbais, 

emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e renunciar a sua interposição, assinar contrato, 

assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. Deverá apresentar 

cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente, autenticada em cartório ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação, o Estatuto ou Contrato Social em vigor. 

 

5.1.3.    Comunicação de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme o caso, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio do licitante ou Certidão Simplificada expedida 

pela Junta Comercial do domicílio do licitante. As empresas que não se enquadram ficam dispensadas da 

apresentação da mesma, conforme previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. As empresas 

que não se enquadram na hipótese acima, não deverão apresentar esta declaração. 

 

5.1.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 

5.1.5. Consulta ao quadro de sócios e administradores – QSA, emitido pela Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda. 

 

5.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento, conforme exigência previa 

inviabilizara a manifestação em sessão pública, sendo que a licitante irá continuar participando do 

certame. 

 

5.3. A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 5.1.3 no ato do 

credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e empresa de 

pequeno porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a lei complementar 

123/2006. 

 

5.4. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por 

outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do item 

5.1.2. 

 

5.5. Para verificação dos registros efetuados na junta comercial a licitante deverá apresentar a certidão 

específica expedida pela Junta Comercial do domicílio do licitante. 

 

5.6.       Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.   

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 

6.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços em invólucros separados, indevassáveis, 

lacrados e rubricados no fecho, deverá estar carimbado com o CNPJ da empresa em cima do lacre/fecho 

do envelope; 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE (CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO) 

À 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

TOMADA DE PREÇOS 04/2021 

ABERTURA: 24/09/2021 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE (CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO) 

À 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

TOMADA DE PREÇOS 04/2021 

ABERTURA: 24/09/2021 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO:  

7.1. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS deverão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório, podendo ser autenticados pela Comissão Permanente 

de Licitação – (CPL); 

 

7.2. As empresas deverão apresentar os documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, abaixo relacionados, em 01 (uma) única via 

devidamente atualizados e em vigência, devendo estar dentro de um envelope devidamente lacrado e 

rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 6.1 deste Edital; 

 

7.3. No envelope nº 01 (documentos de habilitação), deverão constar os seguintes documentos: 

 

7.3.1. Habilitação jurídica; A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social juntamente com a(s) alteração(ões) ou ato constitutivo 

consolidado, devidamente registrado, acompanhado dos documentos de identificação de seu(s) 

administrador(es); 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

IV. 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. 

V. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de MEI; 

7.3.1.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva, e ainda, da Cédula de identidade do empresário (no caso de micro empreendedor 

individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de 

todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa ltda), ou do presidente (no caso de 

cooperativa, fundação ou sociedade anônima); 

 

7.3.2. Regularidade fiscal: A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a. Certidão de prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 

b. 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; 
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c. A comprovação de quitação para com a fazenda federal deverá ser feita através de certidão conjunta 

negativa/positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União, emitida pela secretaria da receita federal do brasil (RFB).   

d. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado 

do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

e. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, 

do domicílio ou sede do licitante. 

f. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 

Município, do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida 

certidão. 

g. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Fazenda Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão. 

h.   Alvará de funcionamento, expedido pelo Município do domicílio ou sede do licitante. 

i. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF perante a Caixa Econômica Federal. 

j. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

7.3.3. Qualificação técnica: A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

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

proposta, profissional de nível superior com formação em engenheira civil e engenharia sanitária, 

devidamente registrado(s) no CREA, ou outro profissional com especialização na área de engenharia 

sanitária. 

a.1 Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá 

apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, seja o mesmo da empresa e dos 

profissionais pertencentes ao seu quadro permanente, e que comprovem o seu vínculo com a empresa. 

a.2 O(s) atestado(s) deverá (ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os 

serviços executados, acompanhado do CAT (certidão de acervo técnico). 

b. Para comprovação da capacidade técnico-profissional, não serão aceitos atestados de acervo técnico de 

gerenciamento, supervisão, fiscalização de projetos, admitindo-se exclusivamente atestados relativos à 

execução de serviços. 

c. A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is), pertencente ao quadro permanente da 

licitante, será atendida mediante a apresentação dos documentos a seguir: 

c.1 Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do 

Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada; 

c.2 Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

c.3 Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata 

de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

c.4 Contrato de prestação de serviços. 

d. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo empregatício de um mesmo profissional, em 

mais de uma proposta, sob pena de inabilitação. 

e. O(s) profissional (ais) detentor (es) da certidão de acervo técnico (CAT) deverá (ao) ser indicado (s) 

como responsável (eis) técnico (s) da empresa licitante comprovado através da certidão de registro de 

quitação de pessoa jurídica (CREA) e deverá obrigatoriamente participar do serviço objeto desta 

Licitação.  

 

7.3.4. Qualificação econômica financeira: A qualificação econômico-financeira será comprovada 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata, emitida pelo cartório distribuidor do 

domicílio ou sede do licitante. 

 

b)                          Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, cópias dos Termos de Abertura e 

Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial; Certidão de Regularidade Profissional do 

Contador responsável pela empresa, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, em cópia autenticada; 

 

b.1) Comprovação de boa situação financeira nos termos do art. 31, § 5• da Lei 8.666/93, será 

avaliada pelos seguintes cálculos: índices de Liquidez Geral (ILG), Grau de Endividamento Geral 

(GEG) e Liquidez Corrente (ILC), resultante da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciadas pela 

própria licitante: 

A) Grau de Endividamento Geral (GEG) deverá ser igual ou menor que 0,50. 

  (GEG) = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

                                    ATIVO TOTAL 

B) Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,00. 

  ILC= ATIVO CIRCULANTE 

           PASSIVO CIRCULANTE 

C) Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,00. 

 ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

 

b.2) As pessoas jurídicas que são enquadradas na instrução normativa RFB 

nº 1.774/2017 alterado pela instrução normativa RFB nº 2003/2021, que dispõe sobre a 

Escrituração Contábil Digital (ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas e equiparadas 

e sobre a forma e o prazo de sua apresentação, A ECD compreenderá a versão digital dos 

seguintes livros. 

I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; 

II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;  

III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento 

comprobatórias dos assentamentos neles transcritos; e 

IV – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis. 
b.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

b.4) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 

ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, deverá apresentar, 

juntamente com o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, cópias dos Termos de Abertura 

e Encerramento do Livro Caixa. 

b.5) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por 

ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o 

Balanço de Abertura devidamente registrado na forma da lei.  

 

7.3.4.1. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial:  

 

7.3.4.1.1. Certidão Simplificada e Especifica da Junta Comercial, emitida pela junta comercial do estado 

sede da licitante. 

7.3.4.1.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° 

do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme 

modelo sugerido em Anexo deste Edital. 
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7.3.4.1.3. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição 

Federal de 1988 (em Anexo) acompanhada da certidão negativa de débitos administrativos do MTE 

expedida com base na portaria 1.421 de 12 de setembro de 2014.  

7.3.4.1.4. Declaração de visita ao local da obra e informações técnicas ou Declara que renuncia à Visita 

Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital, e o 

quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como 

coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta 

comercial, responsabilizando-se por manter as garantias  que vincularem nossa proposta ao presente 

processo licitatório, modelo constante em anexo. 

7.3.4.1.5. Declaração da empresa que tem no mínimo 50% da quantidade de funcionário e funções no 

quadro da empresa, acompanhado da GFIP. 

7.3.4.1.6. A licitante deverá apresentar, Relação de Compromissos Assumidos (contratos de prestação 

de serviços de engenharia em execução), que importem em diminuição da capacidade operativa ou 

absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação, de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo 

constante em anexo. 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

8.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa por qualquer meio 

usual em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou 

omissões, grampeada e numerada sequencialmente (número de folhas e número total) todas as folhas pelo 

mesmo processo de impressão, devidamente datada, todas as folhas assinada por representante legal da 

empresa e engenheiro responsável pela execução da obra; portando o envelope que deverá conter a 

proposta de preço, deverá estar fechado; 

 

8.2. Na proposta de preços deverá conter obrigatoriamente: 

 

a) Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço e telefone, dados bancários; 

 

b) Especificação detalhada do objeto cotado, em observância as especificações mínimas exigidas no 

“Projeto Básico”, anexo deste edital; 

 

c) Planilha Orçamentaria com Preço unitário e Preço total de cada item cotado em algarismo arábico, na 

moeda nacional, já incluídos os custos de encargos fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o objeto licitado; 

 

c.1.) Preço global do projeto da proposta de preços, em algarismo arábico e por extenso, na moeda 

nacional, já incluídos os custos de frete, encargos fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o objeto licitado. 

 

d) BDI – Benefícios e Despesas Indiretos, que deve computar todos os custos necessários para a 

realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou 

emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços. 

 

e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

marcada para o recebimento dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

8.2.1. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital; 

09. DO JULGAMENTO. 
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09.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope nº 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO dos 

concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e membros da Comissão. 

 

09.2. Após a apreciação dos documentos exigidos, a comissão declarará habilitadas as licitantes que os 

apresentarem à documentação na forma exigida na TOMADA DE PREÇOS. 

 

09.3. Não havendo impugnação quanto à habilitação, os licitantes poderão, unanimemente, desistir da 

interposição de recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura dos ENVELOPES nº 02, dos 

licitantes habilitados. 

 

09.4. Aos licitantes inabilitados, caso haja, os envelopes contendo as respectivas propostas PROPOSTA 

DE PREÇOS devidamente fechados, ficarão sobre guarda da comissão. 

 

09.5. Havendo interposição de recursos, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando-se ata circunstanciada 

dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas aos licitantes habilitados, a data, a hora e local de sua abertura. Nessa hipótese, os 

ENVELOPES nº 02, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, permanecerão, até que se reabra 

a sessão, sobre guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

 

09.6. A comissão abrirá os ENVELOPES nº 02 dos licitantes habilitados, divulgando aos presentes as 

condições oferecidas objeto da licitação. 

 

09.7. Será considerado vencedor o licitante que oferecer menor preço global, sendo as propostas 

classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á sorteio, 

na mesma sessão de julgamento. 

 

09.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta TOMADA DE PREÇOS 

ou apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os praticados no 

mercado. 

 

09.9. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de divergências entre o valor registrado sobre 

forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último. 

  

09.10. Durante a análise das propostas, Comissão poderá convocar os proponentes para esclarecimento de 

natureza técnica das respectivas propostas, ou outros que se fizerem necessários ao julgamento. 

 

09.11. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e 

classificação elaborados segundo o critério de julgamento. 

 

09.12. Do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso pelos interessados, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação ou da divulgação do resultado. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

10.1. Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, 

será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da licitação ao vencedor, 

submetendo tal decisão ao Prefeito Municipal, a quem compete homologar ou não a licitação. 

 

10.2. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

receber a Nota de Empenho e a Ordem de Serviços. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO. 
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11.1. O pagamento das obrigações será realizado mediante a apresentação de Notas Fiscais dos serviços 

executados a esta Prefeitura Municipal e devidamente atestas pelo setor e funcionário responsável; 

 

11.2. A Prefeitura disporá de um prazo de até 02 (dois) dias úteis para ultimar o devido atesto; 

 

11.3. A Prefeitura disporá de um prazo de 10 (dez) dias úteis contados, a partir do recebimento da Nota 

Fiscal, para ultimar o pagamento; 

 

11.4. A Prefeitura não fará nenhum pagamento ao licitante antes de paga ou relevada a multa que por 

acaso lhe tenha sido imposta. 

 

11.5. Da Dotação Orçamentária: 

 

11.5.1. O pagamento dos serviços a serem executados, correrá à conta da seguinte DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 
02SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  

15452000820580000Man. dos Serviços de Limpeza Pública  

3.3.90.39.00238113.341,891.001.00-100 000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

 

12. DOS PRAZOS. 

12.1. Os serviços serão executados de imediato de acordo com a Ordem de Serviços, expedida pelo setor 

competente, não podendo ultrapassar o prazo do cronograma físico financeiro da emissão da respectiva 

Ordem. 

 

12.2. Uma eventual prorrogação do prazo para a execução dos serviços ficará a critério desta Prefeitura, 

podendo ser solicitada pela empresa vencedora, desde que amplamente fundamentada. 

 

13. DAS PENALIDADES. 

13.1. Á empresa vencedora poderão ser aplicadas, a critério desta PREFEITURA e sem prejuízo do 

direito a rescisão do Contrato e às perdas e danos, as seguintes penalidades: 

a) Multa moratória de 1% (um por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia, até o trigésimo dia 

de atraso, se os serviços executados não forem executados no prazo previsto ou concluídos nas 

diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pela PREFEITURA; 

b) Suspensão o direito de licitar e contatar com a PREFEITURA, por um prazo a ser fixado em até 02 

(dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PREFEITURA, em função da natureza da 

falta cometida ou das faltas e penalidades anteriores, em caso de reincidência, a ser publicada em 

órgão oficial. 

  

13.2. As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas à Tesouraria desta PREFEITURA 

MUNICIPAL dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação para este 

fim. 

 

13.3. A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto 

judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa a notificação 

extrajudicial. 

 

13.4. Das decisões que aplicarão as penalidades previstas neste instrumento, serão cabíveis, sem efeito 

suspensivo: 

a) O pedido de reconsideração dirigido a Prefeita Municipal de PRATA PIAUÍ - PI, no prazo de 10 

(dez) dias da notificação, mediante o pagamento de seu valor na Tesouraria desta Prefeitura 

Municipal. 
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b) Recurso dirigido ao Srª. Prefeita Municipal, no prazo de 10 (dez) dias da vigência do indeferimento 

do pedido de reconsideração; 

c) O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação será publicado 

em órgão oficial. 

 

14. DA RECISÃO. 

14.1. A execução dos serviços poderá ser rescindida, independente de interpelação judicial, sem que a 

empresa vencedora tenha o direito de indenização de qualquer espécie, quando a empresa vencedora; 

a) tornar-se insolvente; 

b) transferir a execução dos serviços, no todo ou em parte, sem anuência prévia e expressa desta 

PREFEITURA MUNICIPAL; 

c) não cumprir ou alterar as especificações contidas no Anexo I, baixadas pela PREFEITURA sem a 

expressa anuência desta; 

d) não cumprir, mesmo que parcialmente as condições estipuladas no presente instrumento; 

e) por conveniência desta PREFEITURA, ao seu exclusivo critério. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

15.1. A empresa vencedora não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto 

desta TOMADA DE PREÇOS sem a prévia autorização, por escrito desta PREFEITURA ressalvando-se 

que quando concedida a subcontratação, obriga-se à firma vencedora a celebrar o respectivo contrato com 

a inteira obediência aos termos desta TOMADA DE PREÇOS e sob sua inteira responsabilidade 

ressalvando-se ainda a Prefeitura Municipal, direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o 

subcontratado, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer 

espécie. 

 

16. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 

16.1. A empresa vencedora assumirá total responsabilidade por danos causados a PREFEITURA 

MUNICIPAL, ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando esta PREFEITURA de 

todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução de tais serviços. 

 

16.2. A eventual aceitação da execução dos serviços por parte desta PREFEITURA não eximirá a 

empresa vencedora da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente 

venham a se verificar posteriormente, no prazo de até 60 (sessenta) dias, circunstâncias na qual as 

despesas correrão por conta exclusiva da empresa contratada. 

 

17. DAS GARANTIAS. 

17.1. O presente edital está regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

18.1. Conforme facultado pelo Art. 109 da Lei nº 8.666/93, após a divulgação dos resultados de 

julgamento da habilitação ou das propostas, as licitantes que se julgarem prejudicadas, poderão interpor 

recursos contra a decisão da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 

útil após a publicação do mesmo. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. O presente Edital e seus Anexos (Projeto Básico), bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.  

 

19.2.  A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e 

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 
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19.2.1. Todos os documentos deverão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo 

de cópia autenticada ou ainda por publicação comprovada na imprensa oficial. 

 

19.2.2. À autenticação por meio de representante da CPL do município nos documentos referentes 

a todas as fases desta TOMADA DE PREÇOS, deverá ser feita em até 3 (três) dias UTEIS, antes 

da abertura da sessão. 

 

19.3. É facultado a Comissão, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar parecer 

técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá 

após a conclusão da diligência promovida.  

 

19.4. A Comissão, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 

na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e às normas estabelecidas por 

este edital, e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. O desatendimento de exigências formais não 

essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 

qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão. 

 

19.5. No julgamento da habilitação A Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos, e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

19.6. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, de ofício ou por Determinação da Autoridade 

Superior, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivado de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado.  

 

19.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:  

 

a) a anulação do Pregão induz à da contratação;  

 

b) os licitantes ou fornecedores não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

 

19.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

19.9. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município de PRATA PIAUÍ - PI, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  

 

19.10. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente 

Edital.  

 

19.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação a Comissão, em 

contrário.  
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19.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 

de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de habilitação.  

 

19.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.  

 

19.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, e 

subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/1993 e todas as demais normas que regulamentam as licitações 

no país.  

 

19.15. As certidões que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 

(trinta) dias de emissão. 

 

19.16. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão sempre realizadas em sessão pública, 

devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelA 

Comissão, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o 

julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das 

licitantes presentes.  

 

19.17. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um 

único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não 

possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em 

Sessão com data definida e publicada no diário oficial do município, estando os licitantes 

automaticamente intimados a comparecer. As licitantes que enviarem os envelopes e não se fizerem 

presentes, serão convocadas pelos meio expressos neste edital. 

  

19.17.1. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Comissão e pelos 

representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Comissão e sob sua guarda até 

nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

  

19.18. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da 

abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial do Município.  

 

19.19. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos e que ficaram sob a guarda da 

Comissão, ficarão à disposição para retirada no endereço da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela 

Comissão.  

 

19.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Comissão 

Permanente de Licitação – CPL.  

 

19.21. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão repassados somente aos 

adquirentes que procederem de acordo com o item seguinte.  

 

19.22. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá declarar o endereço e o e-mail em que receberá 

notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido.  

 

19.12. Fazem partes integrantes deste edital: 
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Anexo I - Projeto Básico; 

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III - Modelo de Declaração Expressa de Total concordância com os termos deste edital e seus 

anexos; 

Anexo IV - Modelo de Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

constituição federal; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 

Anexo VI - Minuta do Contrato. 

Anexo VII - Modelo de Declaração de visita ao local da obra e informações técnicas ou declara que 

renuncia. 

Anexo VIII - Modelo de relação dos compromissos assumidos 

Anexo IX - Modelo de declaração de quantidade mínima de funcionários 

 

PRATA PIAUÍ - PI, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

_______________________________ 

Feliciano José da Silva Gomes 

Secretária Municipal de Finanças
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇO nº __/______ 

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. __/______. 

ABERTURA: __/__/__ às __h__min 

 

 

 

Prezados Senhores, (empresa) _________________________, por seu representante 

legal, que esta subscreve, credencia o Sr. ________________________, portador do RG n°. _______ e do 

CPF n°. _________, para representá-la perante a TOMADA DE PREÇOS em referência, outorgando 

poderes para rubricar as Propostas Comerciais, a documentação, apresentar reclamações, impugnações, 

renunciar a prazos recursais e assinar atas, perante a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase 

do processo Licitatório e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

......................(.....), ....... de ................... de ...... 

 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente com firma reconhecida por 

autenticidade, em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM  

OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇO nº __/______ 

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. __/______. 

ABERTURA: __/__/__ às __h__min 

 

 

Prezados Senhores, 

 

   

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ____________, DECLARA, para os 

devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e 

total conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 

 

 

......................(.....), ....... de ................... de ...... 

 

 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇO nº __/______ 

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. __/______. 

ABERTURA: __/__/__ às __h__min 

 

 

Prezados Senhores, 

 

  

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

......................(.....), ....... de ................... de ....... 

 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO V 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇO nº __/______ 

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. __/______. 

ABERTURA: __/__/__ às __h__min 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

 

  O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa ____________(nome 

da empresa)______________, CNPJ nº ____________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 

2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja 

impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe. 

 

 

......................(.....), ....... de ................... de ...... 

 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE _____________ 

CONTRATO Nº __/____ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/____ 

TOMADA DE PREÇOS Nº __/____ 

 

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO QUE 

ENTRE SÏ CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRATA PIAUÍ - PI, E A 

EMPRESA ________________. 

 

A Prefeitura Municipal de PRATA PIAUÍ - PI, Estado do Piauí devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Juridica (C.N.P.J) DO Ministério da Fazenda sob nº ________________, com sede à 

_______________________, Nº__ - ______, em PRATA PIAUÍ - PI, Piauí neste ato representada pela 

Prefeita Municipal a Sra.______________________________, portadora do CPF-____________, 

doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o outro lado a empresa 

..................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 

__.___.___/000_-__, Inscrição Estadual nº __________, com sede na ______________________, nº 

_____, bairro _________, na cidade de ___________ estado _________, neste ato representada na forma 

de seu Ato Constitutivo, pelo(a) Sr(a). _______________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

portador(a) da carteira de identidade nº _________, expedida pela ________ e inscrito(a) no CPF (MF) 

sob o nº __________, residente e domiciliado(a) na cidade de ___________, estado ______, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, na presença das testemunhas 

abaixo firmadas, que se regerá pelas Leis nsº 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que 

rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:  

 

1.0 - OBJETO DO CONTRATO  

CLÁUSULA I - A CONTRATADA se obriga a executar para o CONTRATANTE, os serviços 

de ........................................................................................., conduzindo as obras e os serviços e os 

fornecimentos de materiais e equipamentos segundo o Projeto Básico, as Especificações Técnicas e mais 

elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este Contrato. 

CLÁUSULA II - O projeto, as especificações técnicas, todos os demais elementos constantes do 

processo da licitação de que deriva este Contrato, assim como a proposta formulada pela 

CONTRATADA e o orçamento dela constante, integram o presente Contrato para todos os fins como se 

aqui estivessem integralmente transcritos. 

2.0 - APROVAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 

CLÁUSULA III - A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente o projeto, 

especificações e demais elementos técnicos do Projeto Básico necessários à execução das obras e 

serviços, obrigando-se a executar o objeto contratado de acordo com as especificações técnicas. Declara, 

ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução das obras, tudo o que foi 

previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre 

este Contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas 

e encargos que terá que suportar, representando aqueles preços à única contraprestação que lhe será 

devida pelo CONTRATANTE pela execução de cada uma das unidades de serviços, obras, fornecimentos 

e montagens do objeto deste contrato.  

3.0 - REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA IV - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas 
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da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à 

mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno direito. 

4.0 - PRAZOS 

CLÁUSULA V - A CONTRATADA se obriga a concluir as obras e serviços objeto deste 

Contrato em plenas condições de operação, de acordo com cronograma físico financeiro, contados de 

quando expedida a Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE, tudo conforme com projeto executivo que 

compõe a proposta formulada pela CONTRATADA na licitação de que decorre este contrato.  

CLÁUSULA VI - O prazo previsto para início de cada uma das etapas das obras e serviços, 

assim como o prazo de conclusão de qualquer daquelas etapas ou da própria obra, poderá ser prorrogado 

ou antecipado por acordo entre as partes, desde que os motivos de eventual prorrogação sejam 

convenientemente expostos e registrados no processo da licitação de que resulta este Contrato, aceitos 

pelo CONTRATANTE.  

§ 1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem prorrogação, 

mantidos as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 

§ 2º - Considerando que os serviços licitados deverão ser prestados durante todo o período de 

construção da obra a que se vincula, o Contrato resultante desta licitação poderá ter seu prazo de vigência 

prorrogado até concluir-se a construção, ou até que seja atingido o limite máximo legal. 

5.0 - SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA VII - A CONTRATADA só poderá subcontratar ou por qualquer forma transferir a 

execução de partes deste Contrato para terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, a 

qual será obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade de terceiro a quem deva ser transferida 

parte das obras ou serviços, fazendo-se tal verificação pela apresentação dos mesmos documentos 

exigidos pela habilitação na licitação de que decorre este contrato. 

Parágrafo único. Ainda que a pretendente à subcontratação apresente os documentos referidos 

nesta cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste contrato que 

pretenda tomar a seu cargo, não estará a CONTRATANTE obrigada a autorizar a subcontratação. 

6.0 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA VIII - A CONTRATADA se obriga a: 

1. Executar as obras e serviços segundo projetos e especificações aprovadas e de acordo com a melhor 

técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam à economicidade da obra e a 

funcionalidade de seu resultado; 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tão econômicos quanto possível, sem 

descurar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade das obras; 

3. Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados para a construção 

e acabamento das obras de maneira a obter os resultados projetados originalmente; 

4. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições 

de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem 

como as mesmas condições de habilitação; 

5. Administrar com zelo e probidade a execução dos projetos e serviços, respeitando com absoluto rigor 

o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação 

de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e 

administração de mão-de-obra necessária à elaboração dos projetos e à realização dos serviços; 

6. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

7. Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato; 

8. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja 

inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente aos serviços; 

9. Manter mente nos locais de realização dos projetos e serviços um representante com plenos poderes 
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para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao CONTRATANTE; 

10. Manter no local das obras um DIÁRIO DE OBRAS onde serão anotados, pela FISCALIZAÇÃO ou 

pela própria CONTRATADA, todos os fatos e ocorrências que possam interferir no andamento ou 

no resultado final das obras; 

11. Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que elaborar os 

comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais relativas ao mês 

anterior ao da fatura.  

CLÁUSULA IX - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, 

sujeita a fiscalização do CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do próprio 

CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim. 

CLÁUSULA X - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os 

limites deste contrato e o orçamento aprovado. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com 

as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular do CONTRATANTE, tendo 

este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

7.0 - PENALIDADES APLICÁVEIS A CONTRATADA 

CLÁUSULA XI - O atraso da CONTRATADA na execução das obras e serviços, ou no 

atendimento às determinações regulares da fiscalização ou do próprio CONTRATANTE, submeterá a dita 

CONTRATADA às penalidades da lei e, notadamente, a multas no valor correspondente a: 

a. Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do Contrato até o trigésimo dia 

de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data prevista, sem justificativas aceitas pelo 

CONTRATANTE; 

b. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da Licitação não realizada, 

na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante contratado recusar-se a completar a execução; 

c. Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor deste Contrato, por 

atraso na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa do licitante contratado. Com a 

aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer outra que se relacione à contratação do objeto 

deste Edital; 

Parágrafo único. As multas serão aplicadas através de procedimento em que se garanta o 

contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA e, uma vez consolidadas naqueles procedimentos, 

poderão ser descontadas da garantia do contrato, de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, ou 

poderão ser exigida através de Execução Forçada nos termos da lei. 

CLÁUSULA XII - Além das multas referidas na cláusula anterior o CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 

a. Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste contrato ou no edital da 

licitação, previsão de penalidade mais grave; 

b. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 

(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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na alínea anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer caso de punição será garantido à CONTRATADA o contraditório 

e ampla defesa. 

8.0 – GARANTIAS DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA XIII -  Enquanto a CONTRATADA cumprir suas obrigações relativas a este 

Contrato, não poderá ser substituída na execução das obras. Esta disposição corresponde a dizer-se que 

este contrato não poderá ser rescindido unilateralmente por nenhuma das partes sem motivo justo, 
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ressalvando-se apenas os casos em que o interesse público assim o exigir. 

Parágrafo único. Na apuração da ocorrência de motivo justo para rescisão unilateral deste 

Contrato será garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela 

inerentes. 

CLÁUSULA XIV -  Este Contrato somente poderá ser rescindido, seja unilateralmente seja 

por acordo das partes, nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA XV - A rescisão deste Contrato, nos termos da cláusula anterior, atribuirá ao 

CONTRATANTE todas as faculdades que lhe são postas pela Lei n° 8.666/93, notadamente aquelas 

estabelecidas nos arts. 77 e 80 da citada Lei e todas as demais no tocante à tomada de posse do canteiro 

de obras, das instalações, materiais e equipamentos ali encontrados, e à condução das obras ou 

providências necessárias ao resguardo do interesse público. 

9.0 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XVI - Pela execução das obras e serviços a CONTRATADA será remunerada aos 

preços constantes da proposta que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, compreendidos 

estes preços como a única contrapartida que será devida à CONTRATADA, inclusive quanto a gastos 

relativos à reforma ou alteração de projetos, estudos, orçamentos e quaisquer outros elementos técnicos 

necessários à construção, quando tais alterações sejam tecnicamente necessárias. 

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste contrato, cujo valor global é fixado em R$ 

00.000,00 (.........................................), correm à conta dos recursos referidos no edital da licitação de que 

resulta esta contratação, e novamente citados a seguir. 

 

10.0 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

CLÁUSULA XVII – O CONTRATANTE se obriga a pagar os serviços executados pela 

CONTRATADA, aos preços constantes da proposta que esta apresentou ao participar da licitação de que 

decorre este contrato. 

CLÁUSULA XVIII - Obriga-se ainda o CONTRATANTE a exercer, com presteza e 

oportunidade, todos os poderes, atribuições e atividades que lhe são próprias e sejam necessárias à 

liberação dos locais em que devam ser executadas as obras, assim como dos locais em que se encontrem 

jazidas ou pontos de fornecimento de materiais necessários à obra. 

 

11.0 – PAGAMENTOS  

CLÁUSULA XIX – O pagamento do preço contratual guardará estreita relação com a execução 

dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos 

documentos da licitação. 

CLÁUSULA XX – O pagamento resultante da contratação do objeto do presente Edital será 

efetuado por ordem bancária de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente atestados 

pela PREFEITURA conforme medições, tudo conforme estabelecido em Edital. 

CLÁUSULA XXI – A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE para pagamento, 

fatura ou documento equivalente que deverá vir acompanhado do documentário fiscal aplicável. 

Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pelo CONTRATANTE. No exame o CONTRATANTE, 

preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular 

entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 10 (dez) dias da entrada da 

fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. 

Parágrafo único. Havendo correção a fazer, a fatura retificada ou ajustada será processada como 

nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

CLÁUSULA XXII – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação 

pendente poderá ser descontada do pagamento devido pelo CONTRATANTE, pagando-se, então, apenas 

o saldo, se houver. 
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CLÁUSULA XXIII – Considerando que a execução dos serviços contratados se estenderá por 

mais de um ano, os preços da proposta vencedora serão anualmente reajustados, segundo estabelecido no 

Edital da licitação de que decorre este contrato. 

 

12.0 - ATRASO DE PAGAMENTOS 

CLÁUSULA XXIV – Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção 

de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die. Não haverá atualização monetária 

em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano. 

CLÁUSULA XXV - Se o atraso no pagamento da remuneração da CONTRATADA ultrapassar a 

60 (sessenta) dias, esta poderá suspender todas as atividades e toda a prestação de serviço a que se obriga, 

mantendo-se assim até que seja reposto em dia o pagamento do que lhe seja devido pelo 

CONTRATANTE, ou ainda, propor a rescisão do Contrato. 

 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nesta cláusula, ressalvado o caso de interesse público 

devidamente justificado e garantido o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE não poderá interferir na paralisação das atividades de nenhuma forma, nem mesmo 

contratando terceiro que retome sua execução. 

 

CLÁUSULA XXVI - Definida a ocasião em que serão iniciados os serviços, o 

CONTRATANTE expedirá Ordem de Serviços para a CONTRATADA, a partir de quando se iniciará a 

contagem dos prazos estabelecidos neste contrato e no cronograma físico e financeiro que o integra, salvo 

quanto ao prazo de eventual reajustamento dos preços, que se conta a partir da entrega da proposta na 

licitação que originou este contrato. 

Parágrafo único. A Ordem de Serviços se integrará ao presente Contrato para todos os fins de 

direito. 

 

13.0 – RECEBIMENTO DA OBRA 

CLÁUSULA XXVIII - Uma vez concluída a obra, o CONTRATANTE deverá ser notificado 

pela CONTRATADA para receber o objeto contratual no prazo máximo de 15 (quinze) dias da 

notificação. 

 

CLÁUSULA XXIX - Recebendo a notificação, o CONTRATANTE fará vistoria da obra, 

determinando à CONTRATADA que repare quaisquer falhas ou defeitos verificados. Estando pronta e 

em ordem a construção, o CONTRATANTE fará o Recebimento Provisório da obra mediante Termo que 

será lavrado e assinado pelas partes. 

 

CLÁUSULA XXX - Se nos 60 (sessenta) dias seguintes à emissão do Termo de Recebimento 

Provisório da obra não se verificarem falhas ou defeitos na recuperação ou instalação, as partes farão 

nova vistoria geral e celebrará Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato, passando as obras 

à integral administração, operação e guarda do CONTRATANTE, preservadas as responsabilidades das 

partes como legalmente estabelecido. 

 

14.0 – COMPLEMENTAÇÃO DESTE CONTRATO 

CLÁUSULA XXXI - O Edital da licitação de que resultou este Contrato, assim como todos os 

elementos, documentos e informações constantes do processo daquela licitação, complementam o 

presente Contrato e submetem as partes, como se aqui estivessem integralmente transcritos aqueles 

elementos. 

 

CLÁUSULA XXXII - Verificando-se faltar a este Contrato qualquer cláusula obrigatória, 
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comprometem-se as partes a adicioná-la tão logo seja detectada a falta, preferindo sempre este 

procedimento à resolução do contrato, que é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e somente 

retratável nas hipóteses expressamente pactuadas ou legalmente previstas. 

 

CLÁUSULA XXXIII - Os casos omissos resolvem-se à luz da Lei n° 8.666/93 e demais 

diplomas legais e regulamentares aplicáveis a cada hipótese. 

 

15.0 - VIGÊNCIA E EFICÁCIA DESTE CONTRATO 

CLÁUSULA XXXIV - A publicação resumida deste Contrato é condição indispensável para sua 

eficácia, devendo ser providenciada pelo CONTRATANTE nos termos e prazos da Lei 8.666/93. 

 

16.0 – RECURSOS FINANCEIROS 

 CLÁUSULA XXXV - Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital 

correrão por conta da dotação orçamentária prevista:  

 

..................................................................................... 
 

17.0 – REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

CLÁUSULA XXXVI - A Prefeita Municipal da CONTRATANTE poderá REVOGAR a 

presente licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade mediante o parecer escrito e devidamente fundamentado, 

assegurando-se o contraditório e ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame 

licitatório, de acordo com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

            Fica eleito o Foro da Comarca de Prata-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente 

Contrato. 

            E por combinarem com todas as cláusulas e condições contratuais, assinam este instrumento de 

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que vai também assinado por duas testemunhas a tudo presente. 

 

PRATA PIAUÍ - PI, ...... de ................ de ............ 

 

___________________________________       ___________________________________ 

PREFEITA - CONTRATANTE   CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________________________ 

CPF: 

____________________________________________ 

CPF: 
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ANEXO – VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA E 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS OU DECLARA QUE RENUNCIA. 

 

 

A  

APREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ/PI  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº ............/................................ 

A empresa ..............................................................................., inscrita no CNPJ nº. .........................., por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) .........................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. ................................ e do CPF nº. ...................................... e o Senhor 

................................. responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o local a ser 

executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos 

serviços.  

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ/PI , de qualquer 

reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.  

 

PRATA PIAUÍ - PI, ...... de ................ de ............ 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 

(Engenheiro responsável) 
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ANEXO VIII - MODELO DE RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 

 

A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ/PI 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº ....../........  

 

[identificação completa da licitante] _____________ inscrito no CNPJ nº ____________ por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA para fins de participação 

na TOMADA DE PREÇOS nº ....../........ que possui em vigor os 

 

contratos abaixo relacionados: 

 

CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  

   
CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  

   
CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  
 

 

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução.  

( ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa 

ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa. 

 

 

 

PRATA PIAUÍ - PI, ...... de ................ de ............ 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE FUNCIONÁRIOS 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

  

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins que tem no mínimo 50% da quantidade de funcionário e 

funções no quadro da empresa. 

Esta declaração deverá vir acompanhado da GFIP. 

 

 

......................(.....), ....... de ................... de ....... 

 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 MUNICÍPIO 

O Município de Prata do Piauí – PI, localiza – se a 179 km da capital do Estado 

do Piauí, extensão territorial de 196.323 Km², uma população total de 3.700 

habitantes, censo IBGE (2018), tende - se uma população estimada para 2021 

da ordem 3.930 habitantes. 

1.2 Área de Abrangência do Projeto  

A área de abrangência deste projeto é a zona urbana do município, 

compreendendo a Sede, Loteamentos regularizados e devidamente registrados 

e também as principais localidades rurais por já possuírem equipamentos 

urbanos como ruas principais pavimentadas, escolas, unidades de saúde, 

quadras de esporte, praças entre outros. 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 

Segue no ANEXO I, mapa do município de Prata do Piauí - PI, destacando – se 

as localidades de abrangências do presente projeto, conforme listado no item 

anterior (1.2). 

3. ESTUDOS E PROJETO BÁSICO 

3.1 VARRIÇÃO 

3.1.1 Objetivo 

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 números de 
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habitações relevantes, que serão beneficiadas com o serviço de 

varrição e a frequência semanal necessária em cada rua. 

3.1.2 Coleta de Dados 

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

através das informações fornecidas pelo software “ Google Earth “, 

Departamento de Engenharia e Equipe de Coleta de resíduos da 

Secretaria Municipal de Obras. 

3.1.3 Resultados 

Os resultados obtidos com os seus respectivos quantitativos por setor 

são detalhados no ANEXO II – Premissas (Quantidades de Serviços), 

cuja a quantidade total de varrição é de 848 metros (0,85 km), (98,40 

M²/DIA) de ruas pavimentadas. 

3.1.4 Metodologia de Execução 

Os serviços de varrição de ruas e logradouros públicos têm como objetivo: 

✓ Apoiar o serviço de coleta; 

✓ Prevenir enchentes e assoreamento do sistema de drenagem urbana; 

✓ Manter limpas ruas e logradouros públicos. 

A conscientização popular através de campanhas educativas contribui com a redução de 

custos com a varrição e inibe as pessoas de lançar lixo em vias e logradouros públicos, 

incentivando o uso de cestos e depósitos de lixo. 

O planejamento da varrição obedecerá: 

✓ Definir os setores e respectivas frequências de varrição; 
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✓ Roteirizar e dimensionar a quantidade de pessoas e ferramentas necessárias; 

✓ Quantificar a produção de lixo gerado. 

A frequência de varrição é determinada pelo tipo de ocupação do solo, sendo diária em 

locais de grande aglomeração urbana e alternada ou semanal em áreas de menor 

adensamento populacional. 

A varrição poderá ser feita manualmente ou mecanizada, sendo preferencialmente 

empregada a manual por apresentar maior geração de emprego para região. 

Em áreas de grande fluxo de pedestres e veículos deve-se adotar a varrição noturna por 

apresentar maior produtividade. 

A varrição mecânica será realizada com equipamentos que recolha o lixo através de 

escovas ou por aspiradores. 

Dentre os serviços de limpeza pública de uma cidade, a varrição das ruas e logradouros 

públicos é, depois da coleta de lixo, o mais importante. 

Além do aspecto sanitário que é fundamental, aparece o aspecto estético que somente 

uma boa limpeza dá. 

A evolução e o rápido crescimento urbano das cidades têm provocado um aumento 

progressivo da extensão de suas áreas pavimentadas, exigindo, assim, uma ampliação 

quase constante dos serviços de varredura que, para assegurar uma perfeita limpeza, deve 

estar em permanente adaptação às novas condições. 
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O sistema tradicional adotado para a limpeza pública é ainda a varrição manual, mas o 

desenvolvimento das cidades, aliado a outros fatores influentes, acaba por determinar o 

emprego, em alguns casos, da varrição mecânica. 

No estudo comparativo da eficiência da varrição mecânica e da manual alguns fatores 

devem serem plenamente considerados, uma vez que nos sistemas existem pontos 

positivos e limitações. 

Como pontos positivos, podem ser citados, para a varrição mecânica, os seguintes: 

✓ menor custo da área varrida; 

✓ maior eficiência de remoção do lixo público na área varrida, estando incluídas 

nesta remoção a de terra, areias e até água estagnada; 

✓ maior velocidade de varrição, com maior produção horária; 

✓ possibilidade de maior jornada de trabalho, com flexibilidade de horários; 

✓ redução do pessoal ao operador da máquina, dispensando muita mão-de-obra. 

A varredura manual apresenta os seguintes pontos positivos: 

✓ possibilidade de varrer qualquer tipo de pavimentação; 

✓ possibilidade de varrer passeios e sarjetas, podendo, sem dificuldades, contornar 

obstáculos; 

✓ dispensa de manutenção de alto custo, pois os ferramentais e o carrinho são os 

únicos equipamentos de trabalho utilizados; 

✓ dispensa de investimento inicial com aquisições, a não  ser as relativas a 

uniforme, ferramentas e carrinhos. 
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A varredura mecanizada apresenta algumas limitações, como as enumeradas a seguir: 

✓ o local a ser varrido deve dispor de pavimentação asfáltica ou similar, com bom 

estado de conservação; 

✓ o emprego deste tipo de varredura deve estar condicionado às facilidades de 

abastecimento de água; 

✓ dificuldades de aquisição em face do alto custo das varredeiras, que exige grande 

investimento de capital; 

✓ possibilita apenas varrição de ruas e sarjetas, não varrendo passeios; dificilmente 

contorna obstáculos (exceção às varredeiras triciclo que são mais maleáveis e 

dispõem de raio de curvatura nulo); 

✓ Quanto ao sistema de recolhimento, as varredeiras podem ser classificadas em: 

mecânicas que recolhem os detritos através de uma escova que varre os resíduos 

para dentro da máquina ou aspiradoras que aspiram os resíduos diretamente para 

dentro da máquina. 

Estes serviços de varrição mecânica são indicados para aeroportos e pistas de trânsito 

rápido ou para ruas em nível sem estacionamento de veículos. 

Para a varredura manual as limitações, mais frequentes são: 

✓ crescimento progressivo do custo da mão-de-obra; 

✓ a carência, em algumas cidades, da mão-de-obra masculina, embora a experiência 

ter demonstrado ser muito viável a utilização da mão-de-obra feminina para esta 

atividade; 
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✓ a má qualidade da mão-de-obra masculina disponível aliada a uma baixa produção 

e alto índice de inatividade; 

✓ a grande quantidade de pessoal necessário; 

✓ a probabilidade da ocorrência de maior número de acidentes pessoais. 

Uma limitação comum aos dois sistemas de varredura é a determinada pela grande 

circulação de veículos e pelos estabelecimentos em vias públicas, que torna  mais  onerosa 

e menos eficaz a varrição manual e impede totalmente a varrição mecânica. 

3.1.5 Plano de Varrição 

No plano de Varrição diário, excluem – se os dias de Domingo, 

respeitando – se a jornada de trabalho expressa na Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2020 da categoria, exceto caso seja necessário em 

ocasiões especiais, como eventos especiais e período de verão nas 

praias e locais de atrações turísticas. Nestas ocasiões, caso seja 

realmente necessário, deverá ser devidamente solicitado pelo fiscal do 

contrato. 

A velocidade e normalmente expressa em metros lineares de sarjetas 

por homem/dia (m/h/dia). A unidade “dia” refere-se a uma jornada 

normalmente de trabalho. Para determinar a velocidade, é preciso 

antes classificar os logradouros de acordo com as características que 

mais influenciam na produtividade do varredor. 

 

Nº de garis = EXTENSSÃO LINEAR TOTAL DIARIO NECESSARIO A SER VARRIDA / 

PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE CADA GARI 
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Segundo a Cartilha de Limpeza Pública, o Gari no serviço de varrição é de 180m/h 

durante uma jornada de 08(oito) horas, sendo que 01(um) dia  a produção será de 440 

metros de sarjetas limpa. 

3.2 COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PROVENIENTE DA 

VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ENTULHOS. 

Os dados foram desenvolvidos, cujo objetivo o levantamento das dimensões das ruas do 

município que serão beneficiadas com o serviço de coleta e a freqüência de coleta 

necessária em cada rua. 

Os dados seguem em ANEXO II. 

A remoção dos resíduos provenientes da varrição, capinação, poda de arvores e entulhos 

poderá ser feita de várias maneiras, com utilização dos mais diversos equipamentos. 

Adotaremos conforme projeto no ANEXO III uma equipe composta de: 

 02(dois) caminhões basculantes 6m³, 06 (seis) garis de coleta, (01) um auxiliar de campo. 

Dados e Cálculos da Coleta de Resíduos da Varrição, Capinação, Poda de Arvores 

e Entulhos. 

Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de Lixo Municipal – IBAM 

❖ Rendimento de coleta: 60,00 kg/km; 

❖ 0,3 kg/hab./dia de resíduos de varrição, limpeza de logradouros e entulhos; 

❖ Peso especifico do resíduo da varrição, capinação, entulho e limpeza pública: 

90,00 kg/m³; 
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4. ORÇAMENTO BÁSICO ANEXO III 

4.1 Dados 

4.2 Identificação de Ruas 

4.3 Memorial de Cálculo 

4.4 Quantitativo de Lixo 

4.5 Plano de Turmas e Equipamentos 

4.6 Custo operacional Coleta Sede 

4.7 Custo operacional varrição 

4.8 Orçamento 

4.9 Cronograma 

4.10 BDI (Bonificações de Despesas Indiretas) 

4.11 Encargos Sociais 
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5. ESPECIFICAÇÕES 

 

5.1APRESENTAÇÃO 

O plano de limpeza urbana que ora apresentamos foi concebido para oferecer 

subsídio à administração municipal no enfrentamento ou prevenção dos problemas 

causados pelo lixo aos seus municípios, desde o seu acondicionamento até a destinação 

final. 

É de conhecimento de todos que compete ao administrador municipal manterem 

a limpeza da cidade e dar destino adequado aos resíduos sólidos gerados das diferentes 

coletas que uma área urbana exige, tais como: coleta regular, coleta de lixo público, coleta 

de serviços de saúde, coleta  de entulhos, varrição de vias, capinação de vias, pintura de 

meios-fios, limpeza de sistema de drenagem e destinação final dos resíduos sólidos, além 

de dispor de técnicos responsáveis pelo gerenciamento e controle de todas essas 

operações. 

Para que as soluções adotadas sejam duradouras faz-se necessário que a 

administração municipal tenha a participação e colaboração efetiva dos cidadãos na 

fiscalização e nas propostas alternativas de melhoria do sistema de limpeza urbana. 

O gerenciamento adequado do lixo, de forma planejada, representa uma boa aceitação da 

administração municipal, assegura saúde e bem estar da população, significa economia 

de custos e atenção à conservação do meio ambiente. 

 

5.2. OBJETIVO 

Este empreendimento visa à melhoria da qualidade de vida da população atendida 

pelo projeto no que diz respeito à diminuição de doenças causadas por resíduos sólidos 

mal administrados, permitindo ao município, oferecer qualidade de saúde para a 

população além de possibilitar a diminuição de desemprego no período de execução das 

obras, tendo em vista que a mão de obras a ser utilizada será da própria região. 

Para se tiver um programa que atenda ao objetivo e interesses da administração pública, 

precisam-se considerar as seguintes ações: 

a) Ações Obrigatórias 

✓ Promover ações que incentivem melhor acondicionamento, coleta e transporte do 

lixo em toda área urbana; 

✓ Remedição do lixão através do processo de espalhamento e recobrimento com 

material impermeável da atual massa de lixo; e 
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✓ Campanhas educacionais voltadas à conscientização da população quanto à 

importância da limpeza e incentivá-la para adoção de medidas redutoras da 

produção de lixo. 

b)  Ações Complementares 

✓ Emprego de soluções compatíveis com a realidade do município como a 

reciclagem e seletividade dos materiais, com postagem e incineração. 

c)  Etapas de Implantação 

1 ª fase – diagnóstico 

2ª fase – serviços de limpeza 

3ª fase – destinação final 

5.3. DEFINIÇÕES E RESPONSABILIDADE 

Lixo é todo e qualquer tipo de resíduos sólidos produzido, e descartado pela 

atividade humana doméstica, social e industrial. 

A classificação do lixo é feita pela origem da produção que se dividi em: regular 

(domiciliar, comercial e varrição), público, serviços de saúde (hospitais, clinicas, 

ambulatórios), industrial, entulhos e perigosos (terminais rodoviários, aeroportuários e 

ferroviários, indústrias geradoras de resíduos perigosos e demais atividades que 

produzam resíduos causadores de doenças). 

Domiciliar – todo o lixo originário de residências, constituído por restos de alimentos, 

produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico 

e grandes diversidades de outros itens. 

Comercial – todo o lixo originário de estabelecimentos comerciais e de serviços tais 

como: supermercados, bancos, lojas, bares, restaurantes, órgãos públicos e escritórios.  O 

lixo proveniente destas atividades apresenta uma grande quantidade de papel, plásticos, 

embalagens diversas. 

Varrição – aquele proveniente da limpeza de vias públicas, galerias, praças, córregos, 

terrenos públicos, feiras livres e restos de podas de árvores. 

Público – aquele proveniente dos serviços de capina, restos de limpeza e de poda de 

canteiros, praças e jardins, animais mortos e dos resíduos não recolhidos pela coleta 

regular. 

Serviços de Saúde – aquele constituído por resíduos potencialmente prejudiciais à saúde 

e que tem origem em hospitais, clínicas, laboratórios, ambulatórios, clínicas veterinárias 

e postos de saúde, composto em especial por agulhas, seringas, gazes, bandagens, 

algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em testes, 
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sangue, luvas descartáveis, remédios com prazo de validade vencidos, instrumentos de 

resina sintética, filmes fotográficos de raios X. Os resíduos assépticos (papéis, restos da 

preparação de alimentos e outros materiais que não entram em contato direto com 

pacientes) provenientes destes locais serão considerados como domiciliares. 

Industrial – aquele proveniente das indústrias metalúrgicas, químicas, petroquímicas, 

papelarias, alimentícias, calçadas etc. Em caso de a indústria produzir lixo que cause 

danos à saúde ou ao meio ambiente será considerado como especial. 

Entulho – aquele proveniente de restos de materiais de construção, reforma, trabalho de 

conserto e demolição de edificação, pavimentação e outras obras sendo 

predominantemente composta de material inerte. 

A responsabilidade pelo gerenciamento por tipo de lixo é: 

Tipo Responsável 

Regular Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de Saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Perigosos Gerador 

Entulho Gerador 

 

5.4. DIAGNÓSTICO 

5.4.1 Caracterização do município 

A sede do município apresenta, no centro, uma tendência à verticalização de suas 

edificações, influenciada pelo desenvolvimento econômico e reaproveitamento do espaço 

para construção de pontos comercias. Também, nota-se que o preenchimento do espaço 

urbano, advindo do crescimento da cidade, é feito de forma ordenada, não implicando em 

graves problemas de infraestrutura e em especial no sistema de limpeza urbana do 

município. Entretanto, temos a considerar que houve mudanças nos hábitos de consumo 

da população que passou a apresentar maior quantidade de embalagens na composição de 

seu lixo (latas, plásticos e vidros) e como consequência uma maior necessidade de 

investimento no sistema de limpeza da cidade. 

O clima do município é tropical quente sub úmido e com período chuvoso entre 

janeiro e maio. O nível anual de precipitações varia entre 800 a 1.600mm e sua 

temperatura média varia entre 25 e 35 graus Celsius. 

A sua topografia apresenta pouco aclive e declive na maioria de sua área urbana, 

que contribui de forma favorável ao bom desempenho do serviço de coleta de lixo da 

cidade. 
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A trafegabilidade do sistema viário da sede apresenta-se em bom estado de 

conservação, com pavimentação predominantemente poliédrica. 

A situação do atual serviço de coleta e de varrição urbana do município está dentro 

da normalidade, no entanto, ainda falta fardamento e utensílios de proteção da mão de 

obra direta   e o uso de lonas de proteção do material transportado. 

A destinação final atualmente não dispõe de nenhuma técnica de manuseio e os 

resíduos sólidos são despejados em lixão a céu aberto.  

 

A situação atual das áreas beneficiadas pelo projeto de limpeza do município está assim 

apresentada: 

✓ População urbana da sede é de 1.914 habitantes. 

✓ Taxa de crescimento populacional (1,1%/ano). 

✓ Área da unidade territorial 2019 134.318 km². 

✓ Densidade Demográfica 2019 3,60 (hab./km²) 

5.4.2 Caracterização dos resíduos 

✓ Quantidade de lixo gerado é de 1,04 kg/hab./dia para os resíduos domiciliares e 

0,30 kg/hab./dia para os resíduos públicos (capina, entulho, varrição e poda). 

✓ O peso específico dos resíduos sólidos é de 97,54 kg/m³. 

✓ A coleta de lixo atinge aproximadamente 100 % da área urbana. 

 

5.4..3 Aspectos legais 

A prefeitura de Prata do Piauí - PI não dispõe, no momento, de nenhuma legislação 

sobre as atividades de limpeza urbana. 

 

5.4.4 Estrutura administrativa 

✓ O sistema de limpeza da cidade é executado por administração indireta, exceto o 

serviço de varrição, que é feito por servidores efetivos (concursados). 

✓ Os servidores da prefeitura não dispõem de treinamento específico e inexiste 

avaliação de desempenho dos serviços. 

 

5.5 PROGRAMAS DE LIMPEZA 

Os serviços de limpeza urbana muitas vezes são relegados a um segundo plano, 

mas na atualidade estes serviços passaram a ser priorizados pela administração pública, 

uma vez que a limpeza pública interfere diretamente nas condições de saúde da população 

e no combate à poluição ambiental. 

Os recursos orçamentários (entre 10 a 15%) empregados nos serviços de limpeza 

representam uma parcela significativa no orçamento municipal, mas com emprego de 
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informações e campanhas educativas nas diversas áreas abrangidas pelo sistema de 

limpeza a administração municipal pode reduzir a alocação destes recursos e 

conscientizar seus cidadãos na solução dos problemas. 

O sistema de gerenciamento empregado será o indireto, ou seja, o município 

mantém um setor de limpeza que funciona como órgão fiscalizador e controlador, ficando 

para empresas particulares, através de processo licitatório, a operacionalização de todos 

serviços referentes ao objeto contratado. 

Os serviços de limpeza estão divididos em: acondicionamento, coleta e transporte, 

serviços complementares (varrição, capina, pintura de meios-fios e serviço especial de 

limpeza) e destinação final dos resíduos sólidos.  

5.5.1 Acondicionamento 

O acondicionamento do lixo constitui de duas fases. A primeira, sob a 

responsabilidade do gerador, compreende a coleta interna, acondicionamento e 

confinamento em recipientes adequados. A outra abrange a fase externa de 

responsabilidade da administração municipal. 

O acondicionamento interno deverá ser em recipientes resistentes, estanques e de 

fácil manuseio. 

A forma de acondicionamento do lixo é determinada por pequenos e grandes 

volumes. 

Pequenos volumes 

Cestos coletores de calçadas e Tambor de 200l – colocados em vias, praças e 

parques com a finalidade de receber os resíduos dos transeuntes e removidos pelos garis 

da varrição; 

Lutocar – destinado à varrição de vias e áreas públicas é constituído por um corpo central 

de 100l (adaptado com encaixe lateral para basculamento do lixo) com características 

para acomodar saco descartável e montado sobre duas rodas; 

Sacos plásticos – largamente empregado em todas as fases de acondicionamento por ser 

de fácil manuseio e suas características devem atender a NBR 9190. 

Grandes volumes 

Contêineres coletores estacionários – condicionadores de grandes volumes 

(capacidade acima de 100 L) de resíduos provenientes de domicílios, comércios, 

indústrias e de favelas ou de áreas de difícil acesso ao veículo coletor. Possuem 

capacidade de 0,3 m³ e são manuseados manualmente. 

5.5.2 Coleta e Transporte do Lixo 
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A coleta de lixo e o seu transporte ao local de destinação final são as principais 

atividades do sistema de limpeza e se divide em: coleta regular, pública, particular 

(hospitalar, industrial, perigosos e entulho) e seletiva. 

Coleta Regular ou Domiciliar – é a coleta feita em intervalos determinados e compõe 

dos resíduos sólidos oriundos das residências, comércios e serviços (desde que 

acondicionados em recipientes que não ultrapassem 100 litros ou em caixas coletoras 

padronizadas) e de varrição. 

Coleta Pública – é a coleta destinada a remover resíduos sólidos oriundos dos serviços 

de capina, restos de limpeza e de poda de canteiros, praças e jardins, varrição sem 

acondicionamento, animais mortos e dos resíduos não recolhidos pela coleta regular. 

Coleta Particular – é a coleta de qualquer tipo de resíduo pela qual, pessoas físicas ou 

empresas, individualmente ou em grupos, executam-na ou pagam a terceiros e subdivide-

se em: Coleta de Resíduos não Perigosos e Coleta de Entulho. 

Coleta de Entulho – coleta dos resíduos provenientes de restos de materiais de 

construção, reforma, trabalho de conserto e demolição de edificação, pavimentação e 

outras obras sendo predominantemente composta de material inerte. 

Coleta Seletiva – coleta que remove os resíduos previamente separados pelo gerador, tais 

como: papel, vidros, latas e outros. 

5.5.2.1 Coleta e Transporte Regular ou Domiciliar 

5.5.2.1.1 Planejamento 

Para a concepção do projeto de coleta regular, precisa-se determinar: 

✓ População das diversas áreas a serem coletadas, incluindo a população flutuante 

e as zonas de diferentes tipos de ocupação do solo: residenciais, comerciais, 

industriais e mistas; 

✓ Localização de estabelecimentos considerados grandes geradores de lixo: 

mercados, feiras, clubes, centros comerciais, etc. 

 

✓ As condições de tráfego, as principais vias, tipos de pavimento e sentidos de 

tráfego; 

 

✓ Do volume de lixo produzido de forma “per-capita”. 

 

Os itinerários (percurso de coleta efetuado por um determinado veículo coletor) serão 

definidos considerando que: 

✓ Cada itinerário terá quantidade de lixo suficiente para completar uma viagem; 

✓ A quantidade de itinerários deve ser compatível com o turno de trabalho; 
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Os itinerários serão monitorados periodicamente visando avaliar possíveis 

modificações na geração dos resíduos, em cada setor de coleta. 

Os setores de coleta serão definidos pelo agrupamento dos itinerários realizados em 

um único turno e sob a responsabilidade de uma mesma equipe. 

A divisão setorial da cidade deverá ser detalhada em mapas e com a relação das vias 

e itinerários. 

A frequência da coleta regular será diária, no entanto após um estudo futuro poderá 

ser alternado. 

Inicialmente o período da coleta será diurno visto que a destinação final, atualmente, 

não dispõe de condições de recebimento dos resíduos à noite. 

As ações que deverão ser implementadas no início da implantação da coleta são: 

✓ Informar a população sobre as condições de acondicionamento, dias e horários da 

coleta através da mídia local; 

✓ Analisar o desempenho dos serviços e propor mudanças corretivas em caso de 

falhas operacionais; 

✓ Reajustar a planificação dos serviços periodicamente com base nas alterações do 

espaço demográfico e nos costumes da comunidade. 

5.5.2.1.2 Equipamento 

No transporte dos resíduos sólidos serão utilizados dois tipos de veículos que são: 

e caminhão de basculante. 

As características dos equipamentos: 

✓ basculante – veículos com carrocerias abertas, construídas em forma de caixa 

retangular com descarga manual. Atualmente vem tendo largo emprego no 

serviço de transporte de resíduos sólidos nos municípios piauienses, no entanto 

deve-se restringir sua utilização tão somente no transporte de poda por 

representar excessivo tempo de descarga, já que é feita manualmente. 

O critério de seleção do equipamento adequado está condicionado: 

✓ Quantidade de resíduos – para locais com baixa concentração populacional pode 

ser empregado veículos com carrocerias sem compactação e nos locais onde a 

produção diária seja superior a 25m³ ou 6 t de resíduos regulares e com média ou 

alta concentração populacional deve ser empregado carrocerias com 

compactação; 

✓ Forma de acondicionamento – se acondicionado em container será necessário o 

uso de veículo com sistema de basculamento; 
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✓ Condições de acesso – em áreas que apresentam restrições de acesso à coleta, 

devem-se utilizar transportes alternativos tais como: trator, motocicleta ou animal. 

5.5.2.1.3 Dimensionamento 

O dimensionamento e programação da coleta regular estão relacionados ao tipo 

de veículo e equipamento proposto, frota e quantidade de pessoal e, finalmente, à maneira 

de operacionalização dos serviços: frequência, horários, itinerários e pontos de 

destinação. 

Competirá, em caso de administração indireta, às empresas contratadas definir o 

dimensionamento e a programação dos serviços. Ficando a cargo do município a 

indicação da destinação final dos resíduos. 

Para o dimensionamento da frota têm que se prevê os excessos de carga causados 

pela maior concentração de resíduos a recolher nas segundas e terças-feiras, em virtude 

dos finais de semana. Portanto deverá ser adotada uma capacidade de carga entre 70 a 

80% da capacidade nominal do equipamento. 

Adotar o percentual de 5 a 15% sobre o total da frota alocada (reserva técnica) 

como forma de atender aos serviços de manutenção preventiva e reparos ou em casos 

emergenciais. 

O dimensionamento e a programação dos serviços de coleta abrangem as 

seguintes etapas: 

Etapa 1 – estimativa do volume de lixo a ser coletado; 

Etapa 2 – frequências de coleta; 

Etapa 3 – horários de coleta; 

Etapa 4 – dimensionamento da frota; 

Etapa 5 – itinerários de coleta. 

ETAPA 1 - Estimativa do Volume 

Pode ser feito através do monitoramento do serviço ou seleção por amostragem, 

em ambos os casos se apresentam imprecisões. 

No monitoramento do serviço se avalia a quantidade total de lixo coletado 

diariamente, através da pesagem de todos os veículos carregados, no ponto de transbordo 

ou na destinação final. Cada um dos veículos será pesado vazio para a obtenção de sua 

tara e que será descontado do peso total carregado para encontrar a quantidade de lixo 

transportado. 
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Esse procedimento deverá ser repetido em mais de uma semana, de forma obter a 

quantidade de lixo gerada por dia próximo a realidade. 

No monitoramento de seleção devem ser identificados os roteiros em bairros 

residenciais, em áreas faveladas, centro comercial e industrial. A partir desta identificação 

se faz a obtenção da amostra, em cada característica homogênea de ocupação urbana. 

Os veículos dos roteiros selecionados devem ser cubados, conforme o que já foi 

descrito anteriormente, para determinar a quantidade de lixo gerada em cada tipo de 

região. Deverá ser repetido em mais de uma semana. 

É também preciso estimar o número de habitantes, tanto de cada uma das áreas 

monitoradas, quanto dos setores em que a cidade foi subdividida com a finalidade de 

expandir a amostra. 

ETAPA 2 – Frequências de Coleta 

A frequência de coleta é definida pelo tempo decorrido entre duas coletas 

consecutivas num mesmo local ou numa mesma zona, podendo ser diária ou alternada. 

A frequência diária é imposta em áreas de adensamento comercial, calçadões, e 

em outros locais com grande fluxo de pessoas. 

Em áreas residenciais com baixa densidade populacional ou em que a geração de 

lixo “per capita” seja baixa, a frequência da coleta não necessita ser diária. Pode ser em 

dias alternados ou até mesmo duas vezes na semana. 

A frequência deverá sempre obedecer ao dia e hora determinados. Desta forma 

evita a exposição prolongada do lixo nas vias públicas. 

Fica definida a frequência diária, já que atualmente é adotada, podendo na sede 

do município ser posteriormente alternada e nas demais localidades será 02(duas) vez por 

semana a ser realizada a remoção dos resíduos sólidos nos locais de confinamento. No 

entanto, nesses locais a coleta porta a porta terá a sua execução diária através dos garis 

coletores que conjuntamente fará os trabalhos de varrição das vias públicas. 

ETAPA 3 – Horários de Coleta 

Os horários de coleta de lixo serão no período diurno. 

ETAPA 4 – Dimensionamento da Frota e Pessoal 

O dimensionamento da frota tem como objetivo determinar a quantidade de 

veículos necessária à execução dos serviços de coleta quer exigido pela ampliação, quer 

pela reformulação parcial ou total dos serviços. 

A reformulação se dá quando: 
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✓ Houver substituição e/ou renovação dos veículos e equipamentos por outros de 

características diferentes; 

✓ Forem identificadas baixa eficiência e produtividade dos serviços; 

✓ Forem alterados os requisitos dos serviços, tais como: setores, itinerários, 

frequências, horários, período, entre outros. 

O dimensionamento deve obedecer: 

✓ Levantamento e coleta de dados – obter o mapa da cidade, disponibilidade de 

veículos e respectivas capacidades; 

✓ Localização dos grandes geradores de lixo – identificar no mapa da cidade os 

mercados, freiras, polos comerciais e outros grandes geradores; 

✓ Determinação do volume e peso específico do lixo a ser coletado – empregar o 

processo de aquartelamento das amostras de lixo; 

✓ Definição dos setores de coleta – subdivisão da cidade em setores de coleta 

(compostos por um conjunto de itinerários) que representem áreas homogêneas 

em termos de geração de lixo “per capita”, de uso e ocupação do solo. Cada setor 

de coleta deve ser definido a frequência e horário de coleta, bem como os dias da 

semana em que a coleta deve ser realizada; 

✓ Estimativa da quantidade total de lixo por setor – obtenção do número de 

habitantes de cada setor através de informações cadastrais do município para que 

seja possível determinar a quantidade em peso e volume, conforme procedimentos 

descritos na ETAPA 1; 

✓ Estimativa dos parâmetros operacionais por setor – para cada setor devem-se 

estimar os seguintes parâmetros: 

✓ Distância entre a garagem e o setor – dg; 

✓ Distância entre o setor de coleta e a descarga – dd; 

✓ Extensão total das vias do setor de coleta – L; 

✓ Velocidade média de coleta do setor – vc (varia entre 4 a 10 km/h); 

✓ Velocidade média nos percursos entre a garagem e o setor e do setor ao local de 

descarga – vt (variaentre 15 a 40 km/h). 

✓ O dimensionamento da frota para cada setor – a frota de cada setor é calculada 

pela fórmula: 

F=(1/J) x{(L/vc) +2x(dg/vt) +2x[(dd/vt) x(1/J) x(q/C)]} onde, 

J – Duração útil da jornada, em horas 

q – quantidade total de lixo a ser coletado no setor, em t ou em m³ 

C – Capacidade do veículo de coleta, em t ou m³ (em geral adota-se 70% da capacidade 

nominal) 
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✓ O dimensionamento da frota total – o dimensionamento da frota total é resultante 

da maior quantidade de veículos que precisam operar simultaneamente no mesmo 

dia. 

O dimensionamento da frota total de veículos pode, também ser calculada pela fórmula: 

F=(1/J) x{(L/Vc) +2x(Dg/Vt) +2x[(Dd/Vt) x(1/J) x(Q/C)]} onde, 

J – Duração útil da jornada, em horas 

Q – Quantidade total de lixo a ser coletado, em t ou em m³ 

L – Extensão média das vias em cada setor de coleta, em km 

C – Capacidade do veículo de coleta, em t ou em m³ (em geral adota-se 70% da 

capacidade nominal) 

Vc – velocidade média de coleta, em km/h (varia entre 4 a 10 km/h) 

Dg – distância média entre a garagem e cada setor, em km 

Vt – velocidade média entre a garagem e cada setor e de cada setor ao local de descarga, 

em km/h (varia entre 15 a 40 km/h) 

Dd – distância média entre cada setor de coleta e a descarga, em km 

ETAPA 5 – Itinerários de Coleta 

O itinerário de coleta é o trajeto que o veículo coletor deve percorrer dentro de um 

mesmo setor, num mesmo período, transportando o máximo de lixo no menor percurso 

improdutivo, ou seja, percurso em que o veículo não realiza coleta. 

Para escolha dos itinerários deve considerar: 

✓ Início de coleta próximo à garagem; 

✓ Término de coleta próximo à área de descarga; 

✓ Coleta em sentido descendente, quando feita em ruas íngremes; 

✓ Percurso contínuo (coleta nos dois lados da via). Em caso de vias de intensa 

movimentação temque refazer o percurso; 

Os itinerários deverão ser periodicamente observados para identificar variação na 

geração de lixo, se houve pavimentação ou abertura de novas vias, ou se sofreu alteração 

do espaço urbano. 

5.2.2.1.4. Execução da Coleta e Transporte Regular 

A coleta deverá ser feita por caminhão basculante de 6 m³ e sua destinação em 

local indicado pela contratante. 
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A equipe por veículo será de 01 motorista e 03 lixeiros coletores equipados com 

ferramentas e equipamentos de segurança adequados. 

Diante da não condição de tráfego dos veículos será feita a coleta manual. 

Os serviços de coleta regular serão realizados em todas as vias e logradouros 

públicos da cidade, dos dois lados das vias, nas seguintes freqüências e horários: coleta 

diária e diurna. 

Os métodos operacionais a serem empregados são: 

Pessoal 

Todo pessoal será admitido através de seleção e receberão treinamentos direcionados para 

melhorar a eficiência na execução dos serviços. 

A apresentação dos funcionários, devidamente uniformizados e equipados, será feita no 

local e horário previamente determinado. 

Coleta 

A coleta dos resíduos regulares será de acordo com os itinerários de coleta 

estabelecidos com o veículo em marcha reduzida e compatível com a velocidade de 

coleta. Os lixeiros coletores deverão apanhar e transportar os recipientes de lixo, com 

precisão, esvaziá-los completamente, tendo o cuidado necessário para não danificá-los e 

evitar o espalhamento do lixo nas vias públicas. 

O lixo depositado nas vias públicas pela população e que venha a ser tombado ou 

eventualmente caído durante a coleta, será varrido e recolhido. Os recipientes vazios 

deverão ser recolocados nos locais de origem. 

As execuções dos serviços serão com mínimo ruído e sem danificar os recipientes. 

Os lixeiros coletores deverão sempre orientar a manobra do veículo com precisão 

e com devidos cuidados de segurança. 

Transporte 

O motorista identificará em cada itinerário de coleta o menor percurso de 

transporte. No transporte dos resíduos ao destino final, o motorista deverá proceder à 

devida acomodação dos lixeiros na cabina do veículo, e transportar ao local de descarga, 

observando atentamente os procedimentos de segurança de trânsito. 

Nos ciclos de ida e volta do veículo ao local de destinação final será adotada a coleta de 

frente, ou seja: 

1. Esta coleta será realizada preferencialmente nas vias transversais; 

2. A coleta dos recipientes se fará no retorno do veículo ao itinerário. 
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Segurança e Conduta 

Os serviços de coleta são realizados em locais que apresentam riscos à população 

e à funcionários diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo deverá ter os 

seguintes cuidados: 

1. Não coletar em marcha à ré; 

2. Nas vias de duplo sentido será efetuada a coleta de um lado da via a cada vez; 

3. Em vias com rampa, a coleta se dará no sentido descendente; 

4. Em vias com rampas bastante acentuadas, a coleta se fará manualmente; 

5. Os lixeiros coletores devem andar sobre as calçadas; 

6. Os lixeiros coletores não devem forçar a entrada dos recipientes na tremonha com os 

pés ou com as mãos; 

7. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte 

superior; 

8. O veículo nunca deverá transitar com a tampa traseira erguida; 

9. Quando da descarga, os lixeiros coletores não deverão permanecer na área próxima a 

tampa traseira; 

10. Não é permitido lançamento de recipientes a qualquer distância; 

11. Toda a guarnição deverá estar uniformizada e alerta quanto à higiene; 

12. Não é permitido pedir gratificação ou doações à população; 

13. Não deve promover triagem dos materiais; 

14. Não deve transportar recipientes em contato com o corpo; 

15. Não ingerir bebida alcoólica. 

Setor de Coleta 

Para melhor eficiência nos serviços de limpeza faz-se necessário que se subdivida 

a área de abrangência dos serviços em setores de coleta. 

Os setores de coleta devem apresentar características semelhantes, tais como: 

mesmo tipo de área de ocupação, itinerários, distância e tempo de coleta. 

A área urbana da sede do município de Prata do Piaui - PI foi dividida em dois 

setores: 

Setor I – Área urbana correspondente ao centro 
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Setor II – Área urbana correspondente aos demais bairros 

Itinerário de Coleta 

Os setores de coleta foram divididos em itinerários de coleta, obedecendo: 

a) Cada itinerário corresponde à quantidade de resíduos necessários ao preenchimento do 

veículo coletor; 

b)A quantidade de carga do veículo coletor seja compatível com a quantidade de resíduos 

gerados no itinerário; 

c) A quantidade de itinerários possa ser realizada no período ou turno de trabalho; 

d) Os itinerários deverão ser agrupados em setores de coleta de modo que a coleta seja 

realizada em cada um dos setores considerados e de responsabilidade da mesma equipe 

coletora, em um turno ou período de trabalho. 

Para o dimensionamento dos itinerários, utilizaram-se das informações 

cartográficas, características das vias (pavimentadas, declives, sentido de tráfego, afluxo 

de pedestres, etc.), costumes e tipos de edificações. 

Após a descarga no destino final, o veículo coletor se posicionará no ponto de 

saída do itinerário anterior para iniciar um novo itinerário. 

O circuito de coleta está definido em toda a sede do município de modo a 

proporcionar clareza e facilidade de atendimento dos respectivos itinerários de cada 

serviço de limpeza. A coleta nas vilas deverá ser feita em uma única viagem, em toda a 

sua extensão, diariamente, no período diurno e no horário de acordo com a programação. 

Na sede do Município a coleta será feita em todos os logradouros em dois turnos. 

5.5.2.2 Coleta e Transporte de Lixo Público 

5.5.2.2.1 Planejamento 

Para a concepção do projeto de coleta de lixo público tem que se considerar: 

a. Não apresenta uma regularidade de coleta; 

b. Os resíduos encontram-se fora de recipientes padronizados; 

c. A composição dos resíduos apresenta diversa tipologia; 

d. Também se devem coletar os resíduos oriundos de: limpezas de canais e rios, locais 

inacessíveis à coleta regular, terrenos baldios, monturos, entulho e podas de árvore; 

e. Coleta dos resíduos advindos dos repasses e acabamento dos serviços de limpeza. 

Os itinerários apresentam grandes variedades dos locais de confinamento sendo 

necessária a atualização diária. Para tanto, deve-se cadastrar: 
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a. Pontos de coleta com respectiva regularidade; 

b. Locais sugeridos pelo pessoal de campo; 

c. Locais identificados pelo serviço de fiscalização do município; 

d. Locais reclamados pela população. 

Os itinerários definidos sofreram acompanhamento diário da produção de lixo, em 

cada ponto de confinamento. 

A divisão setorial da cidade, a mesma da coleta regular, deverá ser detalhada em 

mapas e com a relação dos pontos de confinamento. 

A frequência da coleta será diária e deverá respeitar, sempre que possível, o 

mesmo horário da coleta regular. 

Inicialmente o período da coleta será diurno visto que a destinação final, 

atualmente, não dispõe de condições de recebimento dos resíduos à noite. 

 

5.5.2.2.2 Equipamento 

Serão admitidos os empregos dos seguintes equipamentos: 

a. Carroceria metálica sem compactação – veículos com carrocerias fechadas ou abertas, 

construída sem forma de caixa retangular com descarga pela traseira e por basculamento. 

O critério de seleção do equipamento adequado está condicionado: 

✓ Carroceria metálica – em demais serviços participantes da coleta de lixo público. 

As carrocerias, no momento do transporte, deverão ser cobertas com lonas 

rodoviárias. 

O carregamento do lixo se fará manualmente, através de garis palia dores, no entanto, 

com autorização do setor competente, poderá ser feito mecanizado. 

5.5.2.2.3 Dimensionamento 

O dimensionamento e programação da coleta estão relacionados ao tipo de veículo 

e equipamento propostos, frota e quantidade de pessoal e finalmente, a maneira de 

operacionalização dos serviços: frequência, horários, roteiros, itinerários e pontos de 

destinação. 

Competirá, em caso de administração indireta, as empresas contratadas definir o 

dimensionamento e a programação dos serviços. Ficando a cargo do município a 

indicação da destinação final dos resíduos. 
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Para o dimensionamento da frota têm que se prever previamente os excessos de 

carga causados pela maior concentração de resíduos a recolher nas segundas e terças-

feiras, em virtude dos finais de semana. Portanto deverá ser adotada uma capacidade de 

carga entre 70 a 80% da capacidade nominal do equipamento. 

Adotar o percentual de 5 a 15% sobre o total da frota alocada (reserva técnica) 

como forma de atender aos serviços de manutenção preventiva e reparos ou em casos 

emergenciais. 

O dimensionamento e a programação dos serviços de coleta abrangem as seguintes 

etapas: 

Etapa 1 – estimativa do volume de lixo a ser coletado; 

Etapa 2 – dimensionamento da frota; 

ETAPA 1 - Estimativa do Volume 

Pode ser feito através do monitoramento do serviço ou seleção por amostragem, 

em ambos os casos, apresentam imprecisões. 

No monitoramento do serviço se avalia a quantidade total de lixo coletado 

diariamente, através da pesagem de todos os veículos carregados, no ponto de transbordo 

ou na destinação final. Cada um dos veículos será pesado vazio para a obtenção de sua 

tara e que será descontado do peso total carregado para encontrar a quantidade de lixo 

transportado. 

Esse procedimento deverá ser repetido em mais de uma semana, de forma obter a 

quantidade de lixo gerada por dia próximo a realidade. 

No monitoramento de seleção devem ser identificados os roteiros em bairros 

residenciais, em áreas faveladas, centro comercial e industrial. A partir desta identificação 

se faz a obtenção da amostra, em cada característica homogênea de ocupação urbana. 

Os veículos dos roteiros selecionados devem ser pesados, conforme o que já foi 

descrito anteriormente, para determinar a quantidade de lixo gerada em cada tipo de 

região. Deverá ser repetido em mais de uma semana. 

É também preciso estimar o número de habitantes, tanto de cada um áreas 

monitoradas, quanto dos setores em que a cidade foi subdividida com a finalidade de 

expandir a amostra. 

ETAPA 2 – Dimensionamento da Frota 

O dimensionamento da frota tem como objetivo determinar a quantidade de 

veículos necessários à execução dos serviços de coleta quer exigido pela ampliação, quer 

pela reformulação parcial ou total dos serviços. 
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A reformulação se dá quando: 

✓ Houver substituição e/ou renovação dos veículos e equipamentos por outros de 

características diferentes; 

✓ Forem identificadas baixa eficiência e produtividade dos serviços; 

✓ Forem alterados os requisitos dos serviços, tais como: setores, itinerários, 

frequências, horários, período, entre outros. 

O dimensionamento deve obedecer: 

1.Localização dos grandes pontos de lixo; 

2. Determinação do volume e peso específico do lixo a ser coletado – empregar o processo 

de aquartelamento das amostras de lixo; 

3. Setores de coleta – os mesmos da coleta regular; 

4. Estimativa da quantidade total de lixo por setor – obtenção número de habitantes de 

cada setor através de informações cadastrais do município para que seja possível 

determinar a quantidade em peso e volume, conforme procedimentos descritos na ETAPA 

1; 

A frota será composta de: 

✓ 01(um) caminhão basculante, com capacidade mínima de 6,0m³, destinados à 

coleta dos resíduos sólidos regulares (domiciliar) e resíduos sólidos públicos da 

sede beneficiado com o serviço de limpeza pública; 

5.5.2.2.4. Execução da Coleta e Transporte de Lixo Público 

A coleta deverá ser feita por veículo caminhão de basculante de 6 m³ e sua 

destinação em local indicado pela contratante. 

A equipe por veículo (basculante) será de 01 motorista e 03 lixeiros coletores 

equipados com ferramentas e equipamentos de segurança adequados. 

Diante da não condição de tráfego dos veículos será feita à coleta manual. 

Os serviços de coleta de lixo público serão realizados em todas as vias e 

logradouros públicos, nas seguintes frequências e horários: coleta diária e diurna. 

Os métodos operacionais a serem empregados são: 

Pessoal 

Todo pessoal será admitido através de seleção e receberão treinamentos 

direcionados para melhorar a eficiência na execução dos serviços. 
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A apresentação dos funcionários, devidamente uniformizados e equipados, será 

feita no local e horário previamente determinado. 

Coleta 

A coleta dos resíduos de lixo público será manual e de acordo com a programação 

dos serviços regulares e complementares. Os lixeiros coletores deverão apanhar e 

transportar os resíduos provenientes da varrição, capina, poda, entulhos e regulares 

ensacados ou paliar quando não com o cuidado de não espalhar os mesmos em vias 

públicas. 

Os lixeiros coletores deverão sempre orientar a manobra do veículo com precisão 

e com devidos cuidados de segurança. 

Transporte 

O motorista identificará o menor percurso de transporte. No transporte dos 

resíduos ao destino final, o motorista deverá proceder à devida acomodação dos lixeiros 

coletores na cabina do veículo, e transportar ao local de descarga, observando atentamente 

os procedimentos de segurança de trânsito. 

Quando do transporte dos resíduos oriundos da varrição, capina, poda, entulhos e 

regulares ao destino final, o motorista deverá ter o cuidado de recobrir a carga com lona 

rodoviária. 

Segurança e Conduta 

Os serviços de coleta são realizados em locais que apresentam riscos à população 

e a funcionários diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo deverá ter os 

seguintes cuidados: 

1. Os lixeiros coletores devem andar sobre as calçadas; 

2. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte 

superior; 

3. Quando da descarga, os lixeiros coletores não deverão permanecer na área próxima a 

descarga; 

4. Toda a guarnição deverá estar uniformizada e alerta quanto à higiene; 

5. Não é permitido pedir gratificação ou doações à população; 

6.Não deve promover triagem dos materiais; 

7. Não deve transportar recipientes em contato com o corpo; 

8. Não ingerir bebida alcoólica. 
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5.5.2.3 Coleta e Transporte Particular 

A coleta particular é obrigatoriamente de responsabilidade do gerador em 

decorrência do tipo de lixo (indústrias, supermercados e entulhos) ou da quantidade ser 

superior a 100 litros por unidade geradora. 

É importante que o município tenha completo conhecimento de todo o processo 

de gerenciamento do lixo particular, terminais rodoviários, portuários, para evitar riscos 

à saúde pública. 

No entanto, não se tem nenhum estudo sobre os possíveis geradores desse tipo de 

lixo, o que fica impossibilitada de imediato a adoção deste serviço de coleta. 

5.5.2.4 Coleta e Transporte Seletiva 

A coleta seletiva tem a finalidade de separar e classificar os materiais recuperáveis 

do lixo, em local de onde é gerado, tais como papel, vidro, plástico, metais, etc. 

Análise da viabilidade através da quantidade de produtos recicláveis existentes na 

massa de lixo e a potencialidade do mercado de compra 

A coleta seletiva necessita de um amplo programa educativo nas repartições 

públicas, residências, fábricas, escritórios, lojas e em especial nas escolas que propicie 

engajar o cidadão no trabalho de separação e acondicionamento dos materiais recicláveis 

contribuindo assim, para reduzir os custos com a limpeza urbana e melhorar as condições 

ambientais. 

A coleta dos produtos recicláveis deverá ser realizada através de caminhões 

exclusivos em porta-porta ou em postos de entrega voluntária. 

Os aspectos positivos da coleta seletiva consistem em: 

✓ Reduzir a quantidade de lixo vazado no aterro; 

✓ Formar parceria entre município e comunidade; 

✓ Gerar receita a população de baixa renda; 

✓ Evitar aterramento de materiais com vida útil prolongada e que são danosos ao 

meio ambiente. 

O aspecto negativo é o alto custo da coleta e baixo preço de revenda dos materiais. 

Coleta 

A coleta dos resíduos hospitalares será em todos os estabelecimentos de saúde que 

se enquadrem nas exigências acima. O lixeiro coletor deverá apanhar e transportar os 

recipientes de lixo, com precisão, esvaziá-los completamente com cuidado necessário 

para não os danificar e evitar o espalhamento do lixo nas vias públicas. 
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A execução dos serviços será com mínimo ruído e sem danificar os recipientes. 

Transporte 

O motorista identificará em cada itinerário de coleta o menor percurso de 

transporte. No transporte dos resíduos ao destino final, o motorista deverá proceder à 

devida acomodação do lixeiro na cabina do veículo, e transportar ao local de descarga, 

observando atentamente os procedimentos de segurança de trânsito. 

Segurança e Conduta 

Há serviços de coleta que são realizados em locais que apresentam riscos à 

população e à funcionários diretamente envolvidos na limpeza. Por este motivo deverá 

ter os seguintes cuidados: 

1. Os lixeiros coletores não devem forçar a entrada dos recipientes na caçamba com os 

pés ou com as mãos; 

2. Os lixeiros coletores devem remover os recipientes segurando sempre pela parte 

superior; 

3. O veículo nunca deverá transitar com a tampa traseira aberta; 

4. Não é permitido lançamento de recipientes a qualquer distância; 

5. Toda a guarnição deverá estar uniformizada e alerta quanto à higiene; 

6. Não é permitido pedir gratificação ou doações à população; 

7. Não deve promover triagem dos materiais; 

8. Não deve transportar recipientes em contato com o corpo; 

9. Não ingerir bebida alcoólica. 

Setor de Coleta 

Em todos os setores que tenham estabelecimentos de saúde. 

5.5.2.6. Serviço Especial de Coleta 

O Serviço Especial de Coleta compreende todas as coletas de resíduos sólidos 

eventuais, normalmente gerados por situações ou condições não regulares, embora muitas 

vezes previamente programadas, tais como: festivais, eventos de feiras, entulhos de obras 

públicas, entulhos abandonados por terceiros, mutirões de combate a doenças endêmicas, 

etc. 

Esses serviços serão executados pela equipe de coleta mediante uma ordem de serviço 

previamente programada e empenhada. 
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5.6. DESTINAÇÃO FINAL 

Todos os resíduos sólidos produzidos pela população Pratense serão coletados e 

conduzidos a local indicada pela administração pública, que no momento, consiste em 

lixão a céu aberto.  

 

 

     Prata do Piauí - PI, 23 de agosto de 2019. 
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ANEXO II 

 

Mapa Prata do Piauí - PI  

 



OBJETO:

Contratação de empresa especializada em para execução dos serviços de: a) Capina; b) Varrição; c)

Poda de Arvore d)Limpeza e Conservação de Ruas e Logradouros; e) Limpeza de Canais Urbano; f) ;

 Lixo Domiciliar; g) Transporte dos resíduos sólidos (Bota Fora) de vias e Logradouros Públicos do

Município de Prata do Piauí -PI. 

UNIT. TOTAL/MÊS

1.1 Gari (capina) 5 Pessoas 1.200,00R$     6.000,00R$                     

1.2 operador maquina (capina) 1 Pessoas 1.400,00R$     1.400,00R$                     

1.3 Encarregado 1 Pessoas 3.000,00R$     3.000,00R$                     

Sub-total 10.400,00R$                   

Insalubridade 40 % 4.160,00R$                     

Encargos sociais 62,11 % 6.459,44R$                     

21.019,44R$                   

01 ALUGUEL DO CAMINHÃO 1 CAMINHÃO

02 SALÁRIO BASE DO MOTORISTA 1 MÊS

03 Encargos sociais 62,11 %

UNIT. TOTAL/MÊS

1.2 Caminhão carroceria aberta 2 CAMINHÃO R$ 8.000,00  R$                  16.000,00 

1.4 Gari 6 Pessoas 1.400,00R$     8.400,00R$                     

Sub-total (caminhao) 16.000,00R$                   

Sub-total (Gari) 8.400,00R$                     

Insalubridade 40 % 3.360,00R$                     

Encargos sociais 62,11 % 5.217,24R$                     

32.977,24R$                   

ITEM MATERIAL QUANT
VALOR

UNIT.

 VALOR

TOTAL 

 VIDA

ÚTIL(MÊS) 

1 Carro- de- mão 5 321,08R$       401,35R$        4,00                                 

2 Ciscador 5 70,00R$         87,50R$           4,00                                 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

CAPINA

R$ 5.245,20

R$ 1.699,34

R$ 1.055,46

R$ 8.000,00

PREÇO UNITÁRIO (R$)DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

TOTAL DO ITEM

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
CUSTOS

TOTAL DO ITEM

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
CUSTOS

CAMINHÃO CAPACIDADE 8 M3 / UNIDADE

TOTAL DE DESPESAS COM O CAMINHÃO

ITEM

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS

COLETA E MANUNTENCAO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



3 Enxada c/cabo 5 70,00R$         87,50R$           4,00                                 

4 Facões 5 59,00R$         73,75R$           4,00                                 

5 Pás 5 69,00R$         86,25R$           4,00                                 

6 Roçadeira 1 2.400,00R$   600,00R$        4,00                                 

7 Vassoura piaçava 50 36,00R$         1.800,00R$     1,00                                 

3.136,35R$                     

ITEM MATERIAL QUANT
VALOR

UNIT.

 VALOR

TOTAL 

 VIDA

ÚTIL(MÊS) 

1 Cone 10 110,00R$       275,00R$        4,00                                 

2 Luva de raspa 40 42,00R$         1.680,00R$     1,00                                 

3 Boné 22 60,00R$         330,00R$        4,00                                 

4 Camisa brim manga curta 22 120,00R$       660,00R$        4,00                                 

5 Calça brim 22 120,00R$       660,00R$        4,00                                 

6 Bota cano curto 22 90,00R$         495,00R$        4,00                                 

7 sinalizador 12 110,00R$       264,00R$        5,00                                 

4.364,00R$                     

ITEM

QUANT. 

(MESES) VALOR UNIT. TOTAL SERVIÇOS (R$)

922.455,52R$                 

Prata do Piauí, 23 de agosto de 2021.

TOTAL GERAL ANUAL

 IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 922.455,52 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL, 

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PLANILHA GERAL ANUAL

DISCRIMINAÇÃO

01
Contratação de empresa especializada em para 

execução dos serviços de: a) Capina; b) Varrição; 

c) Poda de Arvore d)Limpeza e Conservação de 

Ruas e Logradouros; e) Limpeza de Canais Urbano; 

f) Lixo Domiciliar; g) Transporte dos resíduos 

sólidos (Bota Fora) de vias e Logradouros Públicos 

do Município de PRATA DO PIAUÍ

12,00 76.871,29R$   922.455,52R$                 

EQUIPAM ENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (SUB TOTAL "A") 3.136,35R$                                                 

SUB TOTAL "A"

SUB TOTAL "B"

TOTAL

RESUMO DOS SERVIÇOS

TOTAL MENSAL (COM BDI) 76.871,29R$                                               

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (SUB TOTAL "B") 4.364,00R$                                                 

TOTAL (SEM BDI) 61.497,03R$                                               

B D I 25,00% 15.374,26R$                                               

CAPINA 21.019,44R$                                               

COLETA 32.977,24R$                                               



G2 - IPVA/Seguro Obrigatório (estimado 2,5% valor do bem PI+ DPVAT/PI (R$ 66,66) dividido em 12 R$ 209,29

F7 -CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 362,90

G - Custo com licenciamento

G1 -SEGURO (estimado 3% valor de aquisição dividido em 12 meses) R$ 244,48

F5 -Lavagem (4 LAVAGENS A R$ 50,00) R$ 200,00

F6 -Filtros (15% do valor total) R$ 21,25

F4 -Graxa R$ 10,49

F1 -Oléo do Motor R$ 47,50

F2 -Oléo de transmissão R$ 15,66

F3 -Oléo Hidraúlico R$ 68,00

E3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)  60

CAMINHÃO CAPACIDADE 8 M3 / UNIDADE R$ 814,93

F - Custo com lavagem e lubrificação

E - Manutenção

E1 -Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 50%

E2 -Custo do Equipamento 97.791,53

A3 - Custo Residual em percentual 40%

A3 - Custo Mensal de propriedade 977,92

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO

A - DEPRECIAÇÃO

A1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO ( CHASSIS + CAÇAMBA) R$ 97.791,53

A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO ( em meses) 60

C3 - Número de Km Rodados com Um Litro 3,90

B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO

B1 - Custo de Aquisição R$ 97.791,53

B2 - Taxa de juros mensal 0,54%

B2 - Custo Mensal com juros 528,07

C - COMBUSTIVEL

C1 - Preço de um litro de oléo disel R$ 4,655

C2 -Kilometros Rodados num Mês*: 70 km/dia x 22 dia (MÉDIA) 1.540

D3 - Kilometros Rodados num Mês: 70 km/dia x 22 dia

(MÉDIA) 1.540,00

D4 -CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 269,50

C4 -CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 1.838,12

D1 -Preço de um rodízio de pneus (6 pneus completos) R$ 7.000,00

D2 -Kilometros Rodados com rodizio 40.000



COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO

Referências:

37761/SINAPI/julho/2021 - Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia

entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui  cabine e chassi, nao inclui

carroceria) - CAMINHÃO  - COM  ATÉ 10 ANOS DE USO R$ 279.328,40

37733/SINAPI/julho/2021- Cacamba metalica basculante com  capacidade

de  8 m3  (inclui montagem, nao inclui caminhao)                                                                                   R$ 46.643,35 R$ 46.643,35

(CONSIDERADO O VALOR RESIDUAL PARA VIDA UTIL DE 8 ANOS) - 30% DO VL AQUISIÇÃO R$ 97.791,53

Prata do Piauí, 23 de agosto de 2021.

G3 -Custo com Licenciamento R$ 453,77

H - CUSTO DIRETO MENSAL R$ 5.245,20



Prata do Piauí, 23 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUI - PI

LIMPEZA PÚBLICA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (%)

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,800%

SG SEGURO E GARANTIA 0,320%

R RISCOS 0,500%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,020%

L LUCRO 5,086%

I TRIBUTOS E IMPOSTOS 11,150%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,650%

COFINS CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60%) 3,000%

CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 4,500%

BDI TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 25,00%

BDI   =   {   [   (   1   +   AC   +   SG   +   R   )   x   (   1   +   DF   )   x   (   1   +   L   )   ]   /   [   1   -   (   PIS   +   COFINS   +   ISS   +   CPRB   )   ]   }   -   1

Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015.
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Prata do Piauí, 23 de agosto de 2021.

7:20 a 7,33 horas diárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI  - PI

I - CONCEITUAÇÕES BÁSICAS

Números médios históricos serviços de LIMPEZA PÚBLICA

1. HORAS NORMAIS

44:00 horas semanais

2. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

24 horas consecutivas por semana

I I - CALCULO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO SALÁRIO MENSAL (220 horas/mês)

2. GRUPO "B" - OBRIGAÇÕES POR SUBSTITUIÇÕES

1. GRUPO "A" - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

A.1.- INSS

A.2.- FGTS - Art. 22, Dec. 59.820

A.3.- SESI

A.4.- SENAI

A.5.- Seguro Acidente do Trabalho

A.6.- Salário Educação

A.7.- INCRA

A.8.- SEBRAE

TOTAL DO GRUPO "A"

TOTAL DO GRUPO "C"

B1.- Férias normais gozads na vigência do contrato de trabalho

B.2.- Auxílio Enfermidade / Acidente do Trabalho

B.3.- Faltas Justificadas

B.4.- Licença Paternidade

B.5.- Acidente Trabalho

B.6.- Aviso Prévio trabalhado

TOTAL DO GRUPO "B"

3. GRUPO "C" - ENCARGOS DIRETOS

CAMINHÃO CAPACIDADE 8 M3 / UNIDADE

C.2.- Abono de férias

D.5.- FGTS s/Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DO GRUPO "D"

T O T A L GERAL

4. GRUPO "D" - ENCARGOS SOBRE DEMISSÕES

D1.- Demissão imotivada

D.2.- Aviso Prévio indenizado

D.3.- Reflexo do Aviso Prévio

D.4.- Indenização Adicional


