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LICITAÇÃO Nº 023/2015 

PROCESSO N.º 028/2015 

TIPO:  MENOR PREÇO GLOBAL 

MODALIDADE: CONVITE 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO, por meio do Presidente da 

Comissão de Licitações, COMUNICA que se encontra aberta a licitação na 

modalidade CONVITE nº 023/2015, com julgamento dotipomenor preço, que 

visa C que independente de transcrição é parte integrante do presente 

edital. 

Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei N. º 

8.666/93, republicada no Diário Oficial da União de 06/07/94 com as 

modificações determinadas pelas Leis N. º 8.883/94, 9032/95, 9648/98, 

9.854/99, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 

Entrega das Propostas 

Os envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, 

serão entregues até o dia e hora marcados para o início da sessão inaugural 

do certame, na Comissão de Licitação, localizada no seguinte endereço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO – MG. 

Sala de Licitações 

Praça Alzira Moraes Prata, 66 

Centro 

Tabuleiro - MG 

CEP 36.165-000 

Abertura da Documentação: 

O envelope n° 1 com a documentação para HABILITAÇÃO dos licitantes será 

aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e 

horário: 

Data: 8 DE MAIO DE 2015 
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Horário: 15h00 (QUINZE) horas  

TEXTO 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 1 – DO CREDENCIAMENTO 

1.1 - A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser 

efetuada por uma das seguintes formas:  

a) pelo representante legal do licitante; 

b) por procurador munido do respectivo mandado; 

c) por mensageiro. 

1.2 - Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim 

considerado aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado 

como tal este deverá apresentar à Comissão de Licitação, para exame, no ato 

da entrega, documentos de identidade e o contrato social 

1.3 - No caso de procuradores estes deverão apresentar à Comissão de 

Licitação, a o instrumento de mandado com firma reconhecida em Cartório, que 

os credencie como representante do proponente, conforme modelo dos 

ANEXOS 9 OU 10. Os outorgados deverão apresentar, também, seus 

documentos pessoais e os atos de constituição da empresa demonstrando que 

o outorgante tem poderes para outorgar a procuração. 

1.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os 

atos do processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante 

legal, especificado no documento de constituição da empresa, ou por 

procuradores, através de instrumento próprio. 

1.5 - Na hipótese prevista de entrega por mensageiro, o portador da proposta 

poderá assistir à sessão pública, porém, por lhe faltar qualificação, não poderá 

se manifestar em nome do licitante.  

1.6 - Falhas, irregularidade, ou falta de documentação dos representantes dos 

licitantes não impedirão a participação destas no certame. No entanto, a 

pessoa inabilitada como representante, não poderá se manifestar ou praticar 
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atos em nome da licitante durante a sessão, embora esteja garantido o direito 

de assisti-la.  

1.7 - Também não serão aceitas propostas enviadas por email, telefax ou 

qualquer outro meio de comunicação à distância.  

1.8 – A Prefeitura não se responsabilizará por propostas encaminhadas de 

forma diversa do estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu 

recebimento. 

1.9 - A licitante que se fizer representar deverá credenciar seu representante, 

através de procuração, termo de credenciamento, ou documento equivalente,  

outorgando-lheplenos poderes para decisõesjuntoà Comissão de Licitação,o 

qualse identificará através de Documento de Identidade (original) e CPF. 

1.10 - Somente os representantescredenciadosterão direitoasemanifestar e 

rubricar aspropostas, bemcomo apresentar reclamações ou recursos, 

desistirdesua interposição e assinar as Atas. 

 

2 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA D E  

E N G E N H A R I A  E S P E C I A L I Z A D A  PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS D E  E L A B O R A Ç Ã O  D O  P L A N O  D E  G E S T Ã O  

I N T E G R A D A D E  R E S Í D U O S  S Ó L I D O S  D E  TA B U L E I R O ,em 

conformidade com o Termo de Referência constante no ANEXO I deste 

Edital,que, independente de transcrição, dele passa a ser parte integrante 

2.2 - Referido documento define as diretrizes, para a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, de acordo 

com as Leis Federais nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e nº 11.405/2007, que institui a Política Nacional de 

Saneamento Básico e seus respectivos Decretos Regulamentadores nº 

7.404/2010 e nº 7.217/2010.  

2.3 - O ANEXO I deste edital contém o TERMO DE REFERÊNCIA com as 

diretrizes que devem ser seguidas na execução do plano. 

2.4 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 
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2.5 - A empresa contratada deverá providenciar sem ônus adicional para o 

MUNICÍPIO o registro do serviço na entidade profissional competente CREA.   

2.6 - A CONTRATADA na execução do objeto deverá seguir todas as Normas e 

Especificações da ABNT. 

2.7 - A CONTRATADA deverá, também, atender, a todas as normas legais e 

regulamentares de medicina, higiene e segurança do trabalho. 

2.8 – A CONTRATADA, na execução dos trabalhos deverá observar todas as 

diretrizes do TERMO DE REFERÊNCIA, tanto na avaliação e diagnóstico da 

situação como nos produtos a serem entregues ao MUNICÍPIO. 

2.9 – De modo a facilitar o acompanhamento da elaboração do Plano, este foi 

dividido em produtos.  

2.10 – Estão previstos a entrega dos seguintes produtos, nos formatos 

estabelecidos no Termo de Referência: 

PRODUTO 1 – Legislação preliminar 

PRODUTO 2 – Caracterização municipal 

PRODUTO 3 – Diagnóstico municipal participativo 

PRODUTO 4  Prognóstico 

PRODUTO 5 – Versão preliminar do PMGIRS 

PRODUTO 6 – Versão Final PMGIRS 

PRODUTO 7 – Relatório Síntese do PMGIRS 

2.11 – Para execução dos trabalhos a CONTRATADA deverá dispor de equipe 

técnica; 

2.12 – Equipe mínima – Pessoal Técnico especializado CONSIDERADOS 

ESSENCIAIS NA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

 

Cargo Unidade Carga 

horária 

Capacitação 

Coordenador Geral Hora 160 Profissional de nível superior 



5 

 

em Engenharia Ambiental ou 

Sanitarista ou Ciências 

Biológicas, formado há pelo 

menos 10 (dez) 

Especialista na área 

de resíduos sólidos 

Hora 80 Profissional de nível superior 

em Engenharia Ambiental ou 

Sanitarista ou Ciências 

Biológicas 

Engenheiro Júnior Hora 320 Profissional de nível superior 

em Engenharia Ambiental ou 

Sanitarista 

Auxiliar 

administrativo 

Hora 320 Profissional de nível superior 

em Administração 

Profissional da área 

de comunicações 

Hora 160 Profissional de nível superior 

em Comunicação 

Advogado Hora 80 Com experiência comprovada 

na área ambiental, de 

saneamento ou legislação 

urbanística 

 

2.13 - A CONTRATADA deverá apresentar relação explícita dos profissionais 

exigidos na equipe mínima e declaração formal de sua disponibilidade, sob as 

penas cabíveis.  

2.13.1 A qualificação da equipe técnica consta do ANEXO 2 deste edital 

2.14Por ocasião da assinatura do contrato o licitante vencedor, como condição 

para formalizar o ajuste, deverá apresentar as comprovações mínimas 

definidas para cada membro da equipe e constante do ANEXO 2,demonstrando  

que a equipe técnica possui as qualificações especificadas 

2.13 O MUNICÍPIO, sempre que julgar conveniente poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe. O substituto deverá possuir 

qualificação igual ou superior do substituído 
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3 – DO EXAME DO EDITAL  

3.1- O presente Edital e os respectivos anexos poderão ser examinados, nos 

dias de expedientes na Prefeitura Municipal de Tabuleiro, no horário de 12:00h 

às 17:00h, por quaisquer interessados, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação 

 

4 - DAS DEFINIÇÕES 

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as 

seguintes definições: 

4.1 - MUNICÍPIO: Município de Tabuleiro, entidade que promove a presente 

licitação. 

4.2 - PROPONENTE LICITANTE OU CONCORRENTE - Pessoa jurídica de 

direito público ou privado que venha a apresentar proposta na presente 

licitação. 

4.3 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Grupo de servidores do MUNICÍPIO 

designados para receber, analisar documentos de habilitação e julgar as 

propostas apresentadas nesta licitação. 

4.4 – CONTRATANTE: Município de Tabuleiro, signatária do instrumento 

contratual para execução do objeto. 

4.5 – CONTRATADA/CONTRATADO: Empresa ou pessoa jurídica que 

executará o objeto licitado e será signatária do contrato com a Administração. 

4.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do 

MUNICÍPIO. 

4.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente 

designado ou contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do 

instrumento contratual. 

 

5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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5.1 - Na data definida para a sessão inaugural do certame, os envelopes 

DOCUMENTAÇÃO (NÚMERO 1)e PROPOSTA(NÚMERO 2} serão entregues 

à Comissão de Licitação em papel opaco, fechados com cola, de modo a 

assegurar sua total inviolabilidade, estampado externamente os seguintes 

dizeres: 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

ENDEREÇO COMPLETO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2015 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

OU 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

ENDEREÇO COMPLETO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2015 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

 

5.2- A DOCUMENTAÇÃO será apresentada em uma única via devidamente 

autenticada por processo cartorial ou pela COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO; 

5.3 - Os documentos, para serem autenticados pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, deverão ser apresentados até uma hora antes 

da abertura dos envelopes. 

5.4 Aslicitantes interessadas em participar do certame deverão 
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formalizar seu interesse entregando à ComissãodeLicitação, atéa 

dataehoráriosindicados no preâmbulo deste edital,a Documentação 

deHabilitação (envelope 1) e Proposta (envelope 2), em envelopes opacos,  

fehados com cola, indevassáveis, e inviolados, devidamente identificados 

conforme previsto neste ato convocatório, ou entregá-los à presidente da 

Comissão, durante a sessão, quando por ela convidados a fazê-lo.  

5.5- A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de analisar a 

conteúdo dos envelopes, em momento posterior à sua abertura e, ao final, 

após análise, dará conhecimento aos licitantes presentes de sua decisão sendo 

lavrada ata circunstanciada que será publicada no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal e encaminhada por via Postal, com Aviso de Recebimento 

(AR) às empresas correntes ausentes, para que dela tomem conhecimento. 

5.6- Para fins de verificação da habilitação e propostas dos licitantes a 

aceitação de certidões ou documentos emitidos através da Internet esta 

condicionados à confirmação da sua autenticidade, pelo Município, junto ao 

órgão emissor. 

5.7 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou 

através de cópia autenticada, cópia de cópia autenticada ou ainda, cópia 

acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitação ou 

Cadastramento. 

5.8 – Observamos que manifestação dos interessados durante os trabalhos 

somente se dará por meio de seus representantes legais devidamente 

credenciados 

5.9 - Serão inabilitadas as empresas ou desclassificadas as propostas que não 

atenderem as exigências deste Edital, bem como as que estiverem com preço 

excessivo, assim considerado aquele que exceder o valor orçado pela 

Prefeitura Municipal de Tabuleiro, previsto no edital, e, ainda preços irrisórios 

ou de valor zero. 

5.10 - No julgamento da licitação, caso participe ME ou EPP, serão respeitados 

os direitos das mesmas previstos na Lei Complementar 123/2006. 

5.11 - No decorrer da sessão, estando todos os licitantes presentes, desde que 

todos os participantes renunciem ao direito de apresentar recurso, apresidente 
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da comissão poderá determinar o prosseguimento da sessão à fase seguinte, 

com a abertura sucessiva dos envelopes 2 e 3 com a proposta técnica e 

proposta de preços. 

5.12 - Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, 

a exclusivo critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas 

 

6 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO 

por empregado ou empresa especialmente designada para esse fim, que, entre 

outras, terá a atribuição de atestar a realização do objeto de conformidade com 

o previsto neste instrumento. 

6.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento 

documentos de cobrança que não atendam rigorosamente às condições 

previstas neste instrumento, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a 

inobservância do procedimento ora estabelecido não representará, jamais, 

novação ou alteração do que ficou pactuado. 

6.3 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 

por escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, 

quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

6.4 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da CONTRATANTE e não 

exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, os quais, se verificadas, não 

implicarão em co-responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos. 

6.5 - Compete ao responsável e designado pela Secretaria Solicitante, a 

efetiva fiscalização dos serviços contratados. 

 

7 - DO PRAZO  

7.1 - O prazo para execução do trabalho é de 06 (seis) meses ou 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir da data da Ordem de Serviço a ser emitida pelo 

Município após a assinatura do instrumento contratual. 
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8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR  

8.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas escolhidas e 

convidadas pela PREFEITURA e cujo objetivo social ou especialização seja 

compatível com o objeto a ser executado. 

8.2 - Nos termos do art. 22, § 3º também poderão participar do certame 

pessoas jurídicas cadastradas nesta PREFEITURA na especialidade objeto do 

presente certame, que manifestarem e formalizarem seu interesse em 

participar através de requerimento com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas da hora e data marcada para a entrega dos envelopes.  

8.3 - Não poderão participar direta ou indiretamente, do presente certame 

pessoas jurídicas declaradas inidôneas de acordo com o inciso IV do art. 87 da 

Lei 8666/93 ou suspensas de participar de licitações ou contratar com esta 

ADMINISTRAÇÃO nos termos do inciso III do mesmo artigo. 

8.4 - Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios 

juridicamente formados, ou em formação, ou de grupos de empresas.  

8.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente da 

PREFEITURA ou os membros da Comissão da Licitação. 

8.6 – As Micro empresas e Empresas de Pequeno Porte, assim qualificadas nos 

termos das Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014 poderão participar desta 

licitação usufruindo os benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da mesma Lei. 

 

9 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO ENVELOPE 1 

9.1 - Para se habilitarem a licitação os concorrentes deverão apresentar no 

envelope n° 1 os seguintes documentos:  

9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 28) 

 I - Comprovação de que o objetivo social do licitante permite executar o 

objeto licitado através da apresentação do documento especificado no art. 

28 da Lei Federal 8.666/93, de acordo situação jurídica do licitante e 

legislação própria, incluindo alterações existentes e, se for o caso, 
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devidamente registrados ou autorizados por órgão competente constituído 

por um dos seguintes tipos de documentos: 

 a) Registro comercial, no caso de empresa individual 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor (acompanhado da 

última alteração contratual), devidamente registrado em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. 

 c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício. 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29) 

 I – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ - 

Instrução Normativa SRF vigente), emitida a não mais de 90 dias da data 

fixada para a entrega dos envelopes com a documentação, demonstrando 

ser ativa a situação cadastral da licitante 

 II - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, 

acompanhada da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do licitante, com validade na data fixada para a entrega 

dos envelopes com a documentação 

 III – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, 

acompanhada da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, com validade na data fixada para a entrega 

do envelope com a documentação 

 IV – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751 de 02 de 

outubro de 2014, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes 

de documentação 
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 V - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF (Lei n.º 

8.036/90 - art. 27-a) com validade na data fixada para a entrega do 

envelope com a documentação 

 VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440 de 7 de julho 

de 2011) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação. 

 VII – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, também, 

declarar esta condição utilizando-se do modelo constante do ANEXO  5 

deste instrumento  

9.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art 30) 

 VI - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica demonstrando que 

o licitante se encontra inscrito e em dia com suas obrigações perante a 

entidade profissional competente 

9.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 31) 

 I - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório 

distribuidor da sede da licitante, emitida a não mais de 60 (sessenta)dias da 

data fixada para a entrega do envelope com a documentação. 

9.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de menor(es) de 16 (dezesseis) anos  em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99) 

ANEXO 7 

 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do 

§ 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 -  ANEXO 

6 

9.2- Os licitantes deverão apresentar os documentos acima, em cópia 

autenticada na forma da lei, ou cópia mais original, para cotejo da Comissão de 

Licitação. 
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9.3 - Será inabilitado o licitante que: 

1 - deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados 

exigidos no presente Edital ou apresentá-lo de forma incompleta ou com 

omissão dos dados solicitados 

2 - apresentar documentos com validade vencida; 

3 - apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos 

órgãos ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste 

instrumento; 

4 - apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede 

ou domicílio exceto se houver disposições legais em contrário; 

5 - constar objetivo social incompatível com a execução do objeto licitado; 

6 - Apresentar documento via FAX 

9.4 - De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, 

a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigido para efeito de assinatura do instrumento 

contratual 

9.5 - Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro 

de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida no presente edital, mesmo que a documentação 

relativa à regularidade fiscal apresente alguma restrição. 

9.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a estas será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecido na Lei Complementar 147/2014, cujo 

termo inicial corresponde ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da entidade 

promotora da licitação, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa  

9.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo 
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do instrumento contratual, ou revogar a licitação. 

 

10 – DA PREPARAÇÃO DA PROPOSTA  

10.1 - Antes de preparar sua proposta os licitantes deverãoter pleno 

conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e particulares do 

objeto da presente licitação, não podendo invocar posteriormente nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo dacorreta formulação 

dapropostaou do integral cumprimento docontrato, não sendo cabível nenhum 

tipo de reivindicação com esses fundamentos 

10.2 - Os eventuais esclarecimentos necessários à apresentação das propostas 

ou relativos ao presente edital deverão ser solicitados pela licitante em papel 

timbrado, com a identificação de seu subscritor e encaminhados à 

Municipalidade até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega dos 

envelopes. 

10.3 - O licitante antes de apresentar seu preço deverá examinar e estudar 

cuidadosamente todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar 

com todas as cláusulas estabelecidas no edital, ao qual me submeto 

integralmente e irretratavelmente; 

10.4 – por ser objeto indivisível, o julgamento e a contratação será realizada 

considerando-se a soma de todos os itens da planilha apresentada por cada 

concorrente para o conjunto de serviços descritos no item 1.1 deste edital. 

10.5 – A licitante deverá indicar a composiçáo da EQUIPE que atuará no 

serviço.. 

10.6 - A CONTRATADA deverá apresentar relação explicita dos profissionais 

exigidos na equipe mínima e declaração formal de sua disponibilidade, sob as 

penas cabíveis.  

10.7A proposta deverá considerar os custos com mão de obra da equipe 

técnica, custos administrativos encargos sociais, LDI lucro, despesas fiscais e 

todos os demais gastos para a completa realização do objeto. 

10.8 - Neste aspecto vale lembrar as disposições do art. 30, parágrafo 10 da 
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Lei Federal 8.666/93 que exige que o profissional indicado pela empresa como 

responsável pelo trabalho deverá participar de sua execução. 

10.9  O valor proposto  não poderá ultrapassar a  R$ 139.655,76 (cento e tinta 

e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 

valor este do orçamento estimativo da Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) – ANEXO 9 e máximo  

disponível para execução dos serviços.  

10.10 – O envelope nº 2 - PROPOSTA deverá conter os seguintes documentos: 

a) PREÇO GLOBAL seguindo o modelo do ANEXO 3 

b) DETALHAMENTO DO PREÇO GLOBAL seguindo o detalhamento do 

orçamento da AGEVAP  

c) Relação explicita dos profissionais exigidos na equipe mínima e  

d) Declaração formal de possuir disponibilidade da equipe mínima, para a 

execução dos serviços, sob as penas cabíveis.  

 

11 – DO JULGAMENTO  

11.1 – No julgamento, Inicialmente a Comissão de Licitação examinará as 

propostas apresentadas pelos licitantes habilitados, desclassificando aquelas 

que não atenderem as exigências deste Edital,  

11.2 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo 

de licitação MENOR PREÇO GLOBAL na forma do disposto na Lei Federal n.º 

8.666/93, 

11.3 - Deverão estar inclusas no preço proposto toda a despesa com mão de 

obra, inclusive leis sociais e trabalhistas, materiais, transportes, combustíveis, 

locação de veículos, equipamentos,  lubrificantes, impostos, taxas, seguros 

obrigatório ou facultativos, multas, pedágios, estacionamento, alimentação, 

pernoite ou ainda quaisquer outras despesas necessárias para a completa e 

total realização da obra na forma especificada no presente instrumento. 

11.4- A proposta de preços será apresentada em uma única via 

preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, 
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emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada, assinada e rubricada em todas as 

suas páginas, contendo os respectivos preços em algarismo, em moeda 

corrente nacional, admitindo-se apenas duas casas decimais, contendo os 

preços UNITÁRIOS E GLOBAL. 

11.5 O valor global estimado para prestação dos serviços é de R$ 139.655,76 

(cento e tinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), conforme orçamento estimativo preparado pela Associação Pró-

Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) que 

como Anexo 2 integra este edital  

11.6 O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas 

as propostas que apresentarem validade inferior. 

11.7 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas neste instrumento.  

11.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências 

deste Edital, bem como as que estiverem com preço excessivo, assim 

considerado aquele que exceder o valor orçado pela  AGEVAP, sejam irrisórios 

ou de valor zero. 

11.9 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional. 

11.10 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas 

retificações, cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas 

condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.  

11.11 - A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as 

que: 

a)deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 

b)oferecerem objetos com especificações em desacordo com o 

instrumento convocatório; 

c)oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto 

no instrumento convocatório; 

d) condicionem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições não 

previstas neste Edital, a outras propostas ou a fatores não previstos; 
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e)apresentarem preços com mais de 2 (duas) casa decimais; 

f)se refiram simplesmente a acréscimo sobre outras ofertas 

apresentadas; 

g)contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

i) forem ilegíveis; 

j)contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 

k)apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu 

representante legal; 

l) preenchidas a lápis; 

m) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

n) tenham valor superior a R$ 139.655,76 (cento e tinta e nove mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 

11.12 – Durante o julgamento a Comissão de Licitação irá conferir as 

operações matemáticas existentes em todas as propostas e, se constatando 

erros ou enganos, procederão as respectivas correções.  

11.13 - A Comissão de Licitação irá conferir as propostas e se constatados 

erros ou inconsistências inclusive de operações matemáticas, procederá as 

respectivas correções conforme a seguir indicado:  

a) discrepância entre preços unitários e totais: prevalecerão os preços 

unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por 

extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erro de transcrição das quantidades especificadas no edital para a 

proposta: será corrigida a quantidade e o produto, mantendo-se o preço 

unitário 

c) erro de multiplicação do preço unitário pelas quantidades 

correspondentes: será retificado mantendo-se o preço unitário e a 

quantidade, corrigindo-se o produto. 

d) erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-

se o resultado 
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11.14 – O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os 

procedimentos mencionados e será utilizado pela Comissão para fazer os 

cálculos e classificação das propostas. 

11.15 - O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo 

MENOR PREÇO 

11.16 – A Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a proposta com 

o MENOR VALOR e classificará as demais na ordem crescente dos valores 

apresentado ou corrigidos 

11.17 - Após concluído o julgamento a presidente divulgará o resultado  

durante a sessão e o afixará no Quadro de Publicações Oficiais do Município 

convidando os participantes presente  a dele tomarem conhecimento. Aos 

licitantes ausentes será encaminhado por via postal 

11.18 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o 

desempate de acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o 

parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N. º 8.666/93. 

 

12 – DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A SESSÃO 

12.1 - As licitantes deverãoter plenoconhecimento dostermos deste edital, das 

condições geraise particulares do objeto da presentelicitação, não podendo 

invocar posteriormente nenhum desconhecimentocomoelementoimpeditivo 

dacorreta formulação da proposta ou do integralcumprimento docontrato, 

nãosendocabível nenhum tipo de reivindicação com esses fundamentos. 

12.2- Aslicitantes interessadas em participar da licitação deverão formaliza seu 

interesse entregando à ComissãodeLicitação, atéa dataehoráriosindicados no 

preâmbulo deste edital,a Documentação deHabilitação (envelope 1), a 

Proposta (envelope 2) em envelopes fabricdos com material opaco,  fehados 

com cola, indevassáveis, e inviolados, devidamente ientificados conforme 

previsto neste ato convocatório, ou entregá-los à presidente da Comissão, 

durante a sessão, quando por ela convidados a fazê-lo.  
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12.3 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste 

Edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes com a documentação e 

proposta dos licitantes. 

12.5 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar pela 

análise da documentação e pelo julgamento das propostas em trabalho interno 

ou na respectiva sessão. 

12.6 - A manifestação dos interessados durante os trabalhos somente se dará 

por meio de seus representantes legais devidamente credenciados,  

12.7 - Abre-se então a sessão com o credenciamento dos representantes dos  

licitantes e em seguida recolhe-se os 2  envelopes de cada participante, 

que ficarão sob a guarda da Comissão.  

12.8 - A seguir procede-se a abertura do envelope número 1 com a 

documentação, que será examinada na forma prevista no edital. 

12.9 - Proclamado o resultado da fase de habilitação e desejando prosseguir a 

licitação para a fase seguinte utilizará as imposições seguintes: 

12.10 - Se no decorrer da sessão, proclamado o resultado de uma fase, 

estando todos os licitantes presentes, desde que todos os participantes 

renunciem ao direito de apresentar recurso e formalizem esta concordância, a  

presidente da comissão poderá determinar o prosseguimento da sessão à fase 

seguinte, com a abertura sucessiva dos envelopes 2 e 3 com a proposta 

técnica e proposta de preços. 

12.11 - Caso não haja renúncia de todos, esta fase da licitação será encerrada 

sem abertura dos envelopes propostas técnica e aberto prazo para recurso. 

12.12 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o 

desempate de acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o 

parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N. º 8.666/93, exceto quando houver empates 

envolvendo micro empresas ou empresas de pequeno porte, cujos 

procedimentos encontram-se nos itens seguintes. 

12.13 - O critério de desempate previsto nos subitens anteriores somente se 

aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte 
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12.14 - No caso da necessidade de sorteio, este será realizado na própria 

sessão desde que todos os licitantes estejam presentes e renunciem ao direito 

de apresentar recurso com relação à decisão da Comissão de Licitação relativa 

à fase de julgamento das propostas de preços. 

12.15 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES 

PROPOSTAS fiquem sob a guarda da Comissão de Licitação, estes serão 

rubricados pelos licitantes presentes e no início da sessão programada para 

sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de todos os 

concorrentes para que verifiquem se os envelopes foram violados.  

 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS REAJUSTES 

13.1 - O valor adjudicado será pago em parcelas após concluído cada produto, 

entregue e aceito pelo MUNICÍPIO 

13.2- O valor a ser pago por cada produto consta da tabela abaixo 

13.3 – O pagamento dos serviços somente será realizado após a inscrição do 

serviço no CREA, e também pela apresentação pela contratada dos 

documentos Legalmente exigíveis 

13.4 – Realização de serviços adicionais ou acréscimos de quantidades 

estabelecidas somente serão executadas depois de autorizadas e formalizadas 

através de Termo Aditivo do CONTRATO celebrado. 

13.5- Após apresentado o documento de cobrança pelo adjudicatário, o 

MUNICÍPIO terá o prazo de 10 (dez) dias para proceder ao pagamento. 

13.6 - Caso a execução dos serviços seja paralisada por qualquer motivo, 

também será sustado os pagamentos pendentes 

13.7 O valor adjudicado será pago parceladamente, na medida que os produtos 

contratos forem executados, entregues e aceitos pelo Município , conforme 

estabelecido a seguir: 

 

PRODUTO Percentual do preço global 

contratado a ser pago até dez dias 
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apos entrega do produto 

1 5% 

2 5% 

3 35% 

4 30% 

5 15% 

6 5% 

7 5% 

 13.8 A contratada está autorizada a emitir a nota fiscal/fatura mediante 

apresentação do relatório de execução de serviços / medição aprovada pelo 

Responsável pela Secretaria Solicitante. E desde que tenha havido o repasse 

do órgão financiador no respectivo valor  

13.9 - A Municipalidade efetuará o pagamento da nota fiscal/fatura em ATÉ 30 

(trinta) dias contados da data de sua apresentação. 

13.10 A nota fiscal/fatura referentes aos serviços prestados será entregue na 

Secretaria Solicitante, neste Município. 

13.11 - Não haverá atualização monetária, reajuste ou qualquer outra 

compensação financeira. 

13.12 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o 

desempate de acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o 

parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N. º 8.666/93. 

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO  

14.1- Apreciadas as propostas e indicado o vencedor, a Comissão Permanente 

de Licitação elaborará ata circunstanciada, visando a homologação do 

resultado e adjudicação do objeto licitado. 

14.2-A decisão da Comissão Permanente de Licitação será considerada 

definitiva após a homologação do resultado, o que ocorrerá transcorridos 5 

(cinco) dias úteis após a publicação. 
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14.3- Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo, mediante 

afixação de cópia da ata no Quadro de Avisos do Município e sua remessa 

postal, com Aviso de Recebimento (A.R). 

14.4- O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do respectivo 

contrato.  

 

15 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1 - O licitante vencedor, através de representante devidamente credenciado, 

deverá assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da sua convocação, pelo Município. Não o fazendo, será convocado o 

licitante classificado a seguir (art. 64, § 2º), para que retire o instrumento 

contratual e o assine no mesmo prazo e condições do primeiro colocado e, 

assim, sucessivamente, ocorrendo a mesma situação enquanto houver licitante 

classificado. 

15.2- O adjudicatário firmará com o MUNICÍPIO instrumento contratual 

conforme modelo do ANEXO 4. 

15.3 - Apósa assinaturadocontratoserá expedida ordem de início dosserviços,a 

partir doque passaráacontarasuavigência,quesomenteseencerrarácomo 

recebimento e aceite do objeto contratado. 

15.4 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 

a) O Instrumento Convocatório; 

b) A proposta vencedora desta licitação; 

15.5 Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar 

os documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário do 

instrumento contratual. 

15.6 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os 

fornecimentos objetos desta licitação sem prévia e expressa autorização, por 

parte da contratante. 

15.7 - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto licitado, de 



23 

 

acordo com as condições e limites do art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.8 - Municipalidade, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ou 

responsabilidades, independente de ação, notificação, interpelação judicial ou 

extrajudicial, poderá, sem prejuízo das eventuais penalidades aplicáveis à 

contratada, rescindir o contrato, baseado na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

15.9 - A Municipalidade convocará a licitante vencedora para assinar o contrato 

na Praça Alzira Moraes Prata, 66 – Centro – Tabuleiro-MG, dentro do prazo de 

5 (cinco) dias da data da comunicação da adjudicação do objeto, sob pena de 

decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total de sua proposta, além de se sujeitar a outras sanções previstas na 

Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações. 

15.10 - Se a adjudicatária, devidamente convocada, não assinar o contrato no 

prazo e condições estabelecidas, fica facultado à Municipalidade convocar as 

outras licitantes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo com igual 

prazo e condições da proposta vencedora, ou ainda, revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e no subitem anterior. 

15.11 - A Contratada comprometer-se-á a manter, durante a vigência do 

contrato, todas as condições de habilitação e técnicas exigidas neste Edital. 

15.12 - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto licitado, de 

acordo com as condições e limites do art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.13 - A Municipalidade, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ou 

responsabilidades, independente de ação, notificação, interpelação judicial ou 

extrajudicial, poderá, sem prejuízo das eventuais penalidades aplicáveis à 

contratada, rescindir o contrato, baseado na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
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16.1 – Em face da Comissão Permanente de Licitação, no curso do 

procedimento licitatório, são atacáveis, via de recurso administrativo, as 

seguintes decisões:  

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

b) julgamento das propostas. 

16.2 - Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da 

Lei N.º 8.666/93, devidamente fundamentados e serão entregues à Comissão 

de Licitação dentro do prazo estipulado no art. 109 da Lei N.º 8.666/93. 

16.3 - Conforme faculdade prevista no art. 109 § 6º, os licitantes terão o prazo 

de 02 (DOIS) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados das 

fases de habilitação e propostas para apresentar recurso contra os julgamentos 

da Comissão de Licitação. 

16.4 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e encaminhados 

através da Comissão de Licitação conforme estabelece o § 4º do art. 109 da 

Lei 8666/93. 

16.5 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não 

sendo aceito cópias dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por 

qualquer outro meio de comunicação à distância. 

16.6 - Os recursos entreguem em forma diversa do estabelecido neste Edital 

não serão conhecidos. 

16.7 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 a legitimidade; 

 o interesse de recorrer; 

 a existência de ato administrativo decisório; 

 a tempestividade; 

 a forma escrita; 

 a fundamentação; 

 o pedido de nova decisão. 
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16.8 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação 

comunicará aos demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo 

de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento da notificação. 

16.9 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das 

propostas. 

 

17 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

17.1 - Os eventuais esclarecimentos necessários à apresentação das propostas 

ou relativos ao presente edital deverão ser solicitados pela licitante em papel 

timbrado, com a identificação de seu subscritor e encaminhados à 

Municipalidade até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega dos 

envelopes 

17.2 - As dúvidas quanto a interpretação dos termos utilizados nos documentos 

que integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância 

encontrado nos mesmos, deverão ser apresentados ao MUNICÍPIO, até 02 

(dois) dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes com os 

documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso os interessados 

deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no endereço citado no preâmbulo 

deste instrumento, nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário: das 12h00min às 17h00min nos dias úteis 

17.3 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, a consulta também 

deverá ser feita por escrito. 

17.4 - O MUNICÍPIO não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as 

dúvidas não forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

17.5 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 

prorrogação da data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de 

preços. 

17.6  - A entrega da documentação e proposta será considerada como 

evidência de que o licitante: 
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 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e 

cumprimento das obrigações estipuladas no presente instrumento. 

 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo 

MUNICÍPIO, que os comparou entre si, e que obteve do MUNICÍPIO todas as 

informações e esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que 

considerou duvidoso, antes de preparar sua proposta 

 

18 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma 

das hipóteses prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

18.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da 

mesma lei. 

18.3 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os 

direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 - No caso do descumprimento total ou parcial, poderão ser aplicadas ao 

contratado as seguintes sanções: 

19.2 - Multa pela recusa em assinar o instrumento contratual - A recusa 

injustificada da licitante vencedora em assinar o Instrumento Contratual ou em 

apresentar os documentos exigidos para sua assinatura no prazo estipulado, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas sujeitando-se ao 

pagamento da multa de 5% [cinco por cento] do valor de sua proposta 

independentemente da aplicação de sanções prevista no inciso III do artigo 87 

da lei 8666 / 93, republicada no DOU de 06 / 07 / 94. 

19.3 - Multa indenizatória - O inadimplemento que resultar em rescisão 

contratual, excluídas as hipóteses rescisão amigável, força maior ou caso 

fortuito, e os de falência ou liquidação judicial da CONTRATADA, implicarão na 

aplicação de multa indenizatória equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
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remanescente, atualizado pelo IGPM, à época da rescisão, a título de perdas e 

danos, independente de outras sanções aplicadas. 

19.4 - Multa de mora - Por atraso na entrega do objeto, ou descumprimento do 

cronograma físico aprovado pela CONTRATANTE, independentemente do 

direito de rescindir o instrumento contratual, a CONTRATANTE cobrará da 

CONTRATADA multa no valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) 

por dia de atraso do item ou etapa em atraso.  

19.5 - Multas por outras infrações contratuais - Independentemente do direito 

de rescindir o pactuado quando descumprida pela CONTRATADA qualquer de 

suas cláusulas, poderá a CONTRATANTE, à sua inteira opção, continuar a 

execução do pactuado cobrando da CONTRATADA multa de até 5% (cinco por 

cento) do valor contratado devidamente corrigido. 

19.6 - As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as 

infrações cometidas  

19.7 - As multas aplicadas serão pagas pela CONTRATADA, diretamente na 

tesouraria da CONTRATANTE, ou descontadas dos recebimentos não quitados 

que a tenha direito, ou também, se o saldo não bastar, cobrada mediante ação 

de execução, acrescidas ao principal os juros de mora, à custas processuais e 

os honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

19.8 - A multa máxima cumulativa a que poderá ser aplicada à CONTRATADA é 

de 10% (dez por cento) do valor total deste instrumento que, se atingido, 

ensejará, a exclusivo critério da CONTRATANTE, a rescisão do contrato.  

19.9. - Outras sanções - Por infrações de cláusulas contratuais e considerando 

a gravidade da infração cometida, além das multas estabelecidas nos itens 

anteriores, a Administração poderá, cumulativamente ou isoladamente, aplicar 

à CONTRATADA às seguintes sanções: 

a) advertência;  

       b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o MUNICÍPIO por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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20.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma 

das hipóteses prevista no ar. 78 da Lei 8666/93. 

20.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da 

mesma lei. 

20.3 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os 

direitos do CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

21.1 - O MUNICÍPIO poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por 

cento) o valor inicial do contrato, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65, da 

Lei N.º 8.666/93. 

21.2  - A Comissão de Licitação além do recebimento e exame da 

documentação e das propostas caberá o julgamento e obediência às 

disposições aqui estabelecidas, bem como decidir as dúvidas ou omissões. 

21.3 - Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e 

demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si 

de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em 

outro é considerado especificado e válido. 

21.4- Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta 

implica na aceitação de todas as condições deste Edital e seus anexos. 

21.5 Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada 

por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por 

iniciativa do MUNICÍPIO ou mediante provocação de terceiros. 

21.6 – O MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para 

recebimento das propostas e ainda aditar os termos do presente instrumento 

sem que caiba aos licitantes o direito a indenizações ou reembolso. 

21.7 O MUNICÍPIO poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas 

propostas subordinadamente às condições deste instrumento. 

21.8- É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio 

decorrente deste procedimento, o Foro da Comarca de Rio Pomba/MG. 



29 

 

21.9 - São anexos do presente instrumento os seguintes documentos: 

Anexo 1 Termo de Referência 

Anexo 2 Critérios para selecionar a equipe técnica  

Anexo 3 Proposta de preços 

Anexo 4 Minuta de contrato 

Anexo 5 Declaração de micro empresa 

Anexo 6 Modelo inexistência de fato impeditivo 

Anexo 7 Declaração do menor 

Anexo 8 Modelo de procuração 

Anexo 9 Orçamento da AGEVAP 

Anexo 10 Modelo de credenciamento 

Anexo 11 Modelo de termo de renuncia 

 

Tabuleiro, 16 de Abril de 2015. 

 
   ____________ 
Dircéia Lima de 

Souza 
Presidente 

 
 ___________________ 
Valéria Cristina Santos 

Vieira 
Membro 

 
__________________ 
Roberto Carlos Alves da 

Costa 
Membro 

 

 

__________________________ 

Dauro Martins Vidal 
Prefeito 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização está acelerado em todo o planeta. No Brasil, 85% 

da população vive nas cidades.  A disposição dos resíduos gerados pelo 

município nem sempre é realizada de forma adequada sendo delineada pelas 

premissas sanitárias e ambientais. Portanto, é urgente o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para o meio ambiente, destacando-se os resíduos 

sólidos e o esgoto sanitário, para que a população urbana tenha qualidade de 

vida. 

Sendo assim, o desafio de sustentabilidade urbana ocupa papel de destaque 

dentre os eixos estratégicos do Ministério do Meio Ambiente nos últimos anos. 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada 

por meio da Lei Federal n°12.305 de 2010, e Decreto n° 7.404 de 2010, tornou-

se uma prioridade. Tem por objetivo evitar e/ou prevenir a geração de resíduos 

sólidos. Esta reutilização e fins adequados aos resíduos sólidos onde a 

responsabilidade deste processo é atribuída desde o governo, até os 

fabricantes, comerciante e consumidores. 

A lei da PNRS tem como princípio base a responsabilidade compartilhada, a 

qual é retratada no Capítulo III, Seção l, artigo 25 onde se lê: “O poder público, 

o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das 

ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos”.   

No entanto, apesar da responsabilidade geral não ser exclusiva de ente 

específico, é atribuído ao poder público municipal o trabalho de coleta de lixo, 

limpeza urbana e destinação final dos resíduos. Como ações que devem ser 

tomadas por este, está a erradicação, até 2014, de lixões ainda abertos, 
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quando devem ser criados aterros que estejam adequados às normas 

ambientais e deve ser estabelecida coleta seletiva em residências, além da 

compostagem de resíduos orgânicos (transformar em adubos), a fim de evitar a 

sobrecarga nos aterros. 

Junto com o município, o governo estadual deve elaborar um plano de resíduos 

sólidos, estabelecendo uma logística de manejo e apontado metas para 

redução e reciclagem, avaliando os principais geradores e os aspectos 

econômicos.  

Apesar da responsabilidade de coleta e destinação dos resíduos serem 

atribuídos ao poder público, o gerenciamento destes é de responsabilidade das 

empresas, exceto para os resíduos domiciliares e de limpeza urbana.  

Assim, a responsabilidade sobre os resíduos provenientes de atividades 

industriais, comerciais e serviços privados passa a ser do próprio gerador, 

caracterizando o sistema com uma logística reversa. E, conforme o artigo 33 da 

PNRS, são obrigados a implementar o sistema de gerenciamento de resíduos, 

de forma independente do poder público os importadores, comerciantes, 

transportadores e fabricantes de produtos como: agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens; eletroeletrônicos e seus componentes; lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; óleos lubrificantes, seus resíduos 

e embalagens; pneus; e pilhas e baterias.  

 

Como diretriz social da PNRS, a regulamentação dos catadores de lixo é um 

dos principais pontos, o qual visa o estabelecimento desses trabalhadores em 

cooperativas e associações. Esta questão tem por objetivo reduzir os riscos à 

saúde dos catadores e tirar estas pessoas da informalidade proporcionando-

lhes um reconhecimento social e qualificação profissional, além de contribuir 

para diminuição da marginalização e invisibilidade social.  

Assim, a PNRS é uma lei que visa reverter e diminuir um dos principais 

problemas ambientais que é o descarte dos resíduos sólidos. Contudo, como a 

Lei Federal nº 12.350/2010 foi consolidada em um tempo relativamente curto, 

muitas ações ainda estão em andamento. Dessa forma, o poder público deve 

ser enérgico na fiscalização frente às empresas quanto ao gerenciamento dos 

resíduos e trabalhar frente à população buscando estimular a educação 
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ambiental de forma que esta não seja apenas coadjuvantes, mas sim esteja à 

frente deste processo. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

O presente Termo de Referência estabelece as diretrizes e definições para a 

contratação de serviços de consultoria especializada para a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do 

município de MUNICÍPIO DE TABULEIRO/MG, cuja finalidade é obter um 

retrato da situação atual da gestão de resíduos sólidos no município e permitir 

que seja traçada uma situação futura a ser alcançada, sendo instrumento de 

um processo de gestão participativa dos resíduos sólidos no território 

delimitado. 

O PMGIRS deverá conter um conjunto de ações que busquem soluções 

estratégicas para o manejo dos resíduos sólidos, nos âmbitos político, 

econômico, ambiental, sociocultural, com controle social e buscando o 

desenvolvimento sustentável atendendo o disposto na Lei. O PMGIRS irá 

propor as normas e definições para a implementação de um adequado manejo 

dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de MUNICÍPIO DE 

TABULEIRO/MG de forma integrada. 

 

 

3 RESPONSABILIDADES 

 

Prefeitura Municipal de TABULEIRO/MG 

- Licitar e contratar empresa especializada para apoio técnico a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. 

- Para efeitos de cumprimento contratual, fiscalizar e avaliar o desenvolvimento 

das etapas de trabalho da contratada. 

- Participar de todo o processo de elaboração do Plano, convidando para as 

reuniões, debates, consultas, oficinas e audiência pública os agentes políticos 

e sociais locais; 

- Fornecer dados e informações concernentes ao desenvolvimento do Plano, 

especialmente quando solicitados pela contratada; 
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- Permitir acesso dos técnicos e representantes da contratada às áreas e 

instalações do município, com vistas à realização das atividades de 

levantamento de dados e informações; 

- Acompanhar e supervisionar os trabalhos da contratada; 

- Repassar para a contratada a cartografia disponível no município, incluindo 

cartas temáticas; 

- Disponibilizar dados e indicadores do município, legislação urbanística e 

tributária vigentes; 

- Disponibilizar informações existentes no município e na região; 

- Definir o núcleo municipal com identidade territorial para facilitar o processo 

de participação na elaboração do Plano; 

- Identificar as instituições parceiras através de identidade territorial para 

facilitar o processo de participação na elaboração do Plano; 

- Disponibilizar espaço físico de fácil acesso público adequado às reuniões de 

coordenação do Plano; 

- Disponibilizar espaço físico de fácil acesso público adequado às reuniões de 

coordenação do Plano; 

- Realizar reuniões periódicas de acompanhamento das atividades 

desenvolvidas; 

- Garantir a participação e o controle social no processo de elaboração dos 

PMGIRS, por meio de conferências, audiências, e consultas públicas, 

seminários e debates e da atuação de órgãos de representação colegiada; 

- Editar o ato necessário à formalização do PMGIRS, considerando a Lei 

Orgânica do Município. 

Contratada 

- Prestar consultoria e apoio técnico ao município na consecução do PMGIRS 

mediante elaboração de estudos e projetos, apresentando os produtos 

definidos no presente termo de referência; e 

- Participar de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de 

TABULEIRO/MG, a ser realizado durante a elaboração do PMGIRS onde serão 

apresentadas e discutidas as metodologias e resultados. 
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4 DIRETRIZES 

Para elaboração do PMGIRS, além do disposto na Lei Federal nº 

12.305/2010, devemos observar as Leis nos. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000 e as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  

Para os efeitos da Lei Federal nº 11.445/2007, o serviço de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:  

 I - coleta, transbordo e transporte do lixo doméstico e do lixo originário da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;  

 II - triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final do lixo doméstico e do lixo originário da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; e  

 III - varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.  

Visando complementar o estabelecido pela Lei Federal nº 11.445/2007, a Lei 

Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos dispondo sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 

do poder público e aos instrumentos aplicáveis. 

 

 

 

 

 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social 

e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final, ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos 

e disposição final, ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

 

 

O PMGIRS, conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/2010, deve ter vigência 

por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com atualização 

prevista a cada 04 (quatro) anos.  Esta mesma lei em seu artigo 19, define o 

conteúdo mínimo que deve constar no Plano. 

O Decreto Regulamentador nº 7.404/2010 estabeleceu a obrigatoriedade de 

elaboração de uma versão preliminar do Plano a ser colocada em discussão 

com a sociedade civil. Sendo assim, o processo de elaboração do PMGIRS 

contará de ampla discussão com a sociedade através de oficinas e audiência 

pública municipais. E, simultaneamente à audiência pública, ocorrerá o 

processo de consulta pública pela internet por um período mínimo de 30 (trinta) 

dias. Trata-se, portanto, de um exaustivo processo de mobilização e 

participação social.  

 

5 ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O PMGIRS será desenvolvido em etapas específicas, que devem culminar nos 

produtos a serem entregue a Prefeitura Municipal para acompanhamento dos 

trabalhos, avaliação e validação.  

No final dos trabalhos prevê-se uma reunião da Contratada com a equipe 

técnica da Prefeitura, responsável pelo acompanhamento e monitoramento do 

Plano, com vistas a prestar esclarecimentos detalhados. 
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6.1. Etapa I – Planejamento do processo de elaboração do PMGIRS 

Esta etapa compreende a realização de uma reunião inicial de abertura dos 

trabalhos no município, as atividades preparatórias para o processo de 

elaboração do Plano e inclui apresentação do Plano de Trabalho, formação dos 

comitês para acompanhamento do PMGIRS, elaboração do plano de 

mobilização e participação social.  

 

1. ReuniãoInicial 

A consultoria contratada deverá realizar uma reunião para nivelar os 

conhecimentos acerca do processo de elaboração do PMGIRS, suas bases, 

objetivos, importância e implicações; e (ii) consolidar a estratégias propostas 

para a mobilização da sociedade 

2. Plano de Trabalho 

Com base nas orientações e diretrizes do presente TDR e demais requisitos e 

diretrizes legais e conceituais e após reunião inicial, a consultoria deve 

consolidar o Plano de Trabalho com o detalhamento estratégico e metodológico 

do processo de apoio à formulação e elaboração do PMGIRS, em todas as 

etapas previstas, incluindo entrega dos relatórios e produtos esperados, custos, 

cronograma físico e financeiro e a agenda das reuniões previstas.   

Formação do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo  

Dada a necessidade de inserção das perspectivas e aspirações da sociedade e 

a apreciação da realidade local em termos de geração de resíduos, é 

imprescindível a formação dos grupos de trabalho, pela Prefeitura Municipal, 

contemplando vários atores sociais para a operacionalização do processo de 

construção do Plano. Esses grupos de trabalho serão formados por duas 

instâncias: Comitê de Coordenação e Comitê Executivo. 

Estes comitês serão responsáveis por todo o processo de elaboração do Plano, 

bem como pela realização de oficinas que auxiliarão na divulgação e 

contribuirão com as atividades desenvolvidas.   

Estes grupos devem se informar, primeiramente, sobre a lei que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o seu decreto regulamentador, 
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além de verificar a existência de legislação estadual e municipal sobre o 

assunto.  

Uma vez que a PNRS exige uma visão sistêmica, torna-se estratégico que, 

além da secretaria responsável pela gestão de resíduos, também componham 

o grupo as demais secretarias afins, que lidem com aspectos sociais, de meio 

ambiente, trabalho, educação, cultura, tecnologia, economia e saúde pública.  

Dentre os participantes dos comitês, é também aconselhável eleger um 

coordenador para o processo, esteja ele ligado a uma das secretarias afins ou 

diretamente ao gabinete do prefeito. O fundamental é que ele tenha um bom 

relacionamento com as diversas instituições municipais e não governamentais 

com atuação relacionada a essa agenda. Liderança e habilidade de negociação 

são características essenciais, já que o coordenador terá que dar transparência 

e publicidade às etapas de trabalho, contatar eventuais grupos de apoio locais 

para questões técnicas específicas e divulgar agendas e relatos das reuniões. 

Também é desejável que tenha bom envolvimento com a Câmara Municipal, 

poderá ser necessária uma readequação legislativa do decreto de formalização 

do grupo.  

 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO 

Instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada por meio de 

Decreto Municipal, responsável pela coordenação, condução e 

acompanhamento da elaboração do Plano, constituída por representantes das 

instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico, bem como por 

representantes dos Conselhos Municipais, da Câmara de Vereadores e do 

Ministério Público, do CBH Piracicaba e de organizações da Sociedade Civil 

(entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, 

outros).Tem como atribuições:  

3. Coordenar, discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê 

Executivo;   

4. Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das 

ações de saneamento sob os aspectos de viabilidade técnica, 
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operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se a definida de 

acordo 

 

 

 

COMITÊ EXECUTIVO 

 

Instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração do 

Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e 

entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de saneamento 

básico e de áreas afins ao tema. Tem comoatribuições: 

 

a) Executar as atividades previstas nas etapas de elaboração do Plano, 

apreciando e validando cada produto a ser entregue, em articulação com 

o Comitê de Coordenação; 

b) Observar os prazos indicados no cronograma de execução. 

 

 

 

C. Plano de Mobilização e Participação Social 

O processo de construção do PMGIRS deverá levar a mudanças de hábitos e 

de comportamento da sociedade como um todo. Nesse sentido, o diálogo terá 

papel estratégico, e será mais eficiente se acontecer com grupos organizados e 

entidades representativas dos setores econômicos e sociais de cada 

comunidade ou região. 

Conforme determina a Lei Federal nº 12.305/2010 no seu artigo 14, a 

participação social é assegurada na elaboração do Plano. 

De forma compartilhada, todos os cidadãos, a indústria, o comércio, o setor de 

serviços e ainda as instâncias do poder público têm responsabilidade pelos 

resíduos sólidos gerados. A participação social é também um instrumento de 

avaliação da eficácia da gestão e da elaboração das políticas públicas, 
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devendo a população ser informada dos dados sobre esses resíduos, fato que 

estimulará e contribuirá em sua participação e controle sobre os serviços 

públicos.  

Com vistas a garantir efetiva participação social, a consultoria deve apresentar 

o Plano de Comunicação e Mobilização Social, onde serão apontados os 

procedimentos, estratégias de divulgação dos eventos como faixas, convites, 

folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, rádio, etc.), 

mecanismos e metodologia a serem adotados durante o processo de 

elaboração do PMGIRS. 

A participação social é de responsabilidade do município de TABULEIRO/MG, e 

contará com um Plano de Mobilização e Participação Social a ser elaborado 

pela Contratada. 

O território municipal deve ser organizado em setores de mobilização, 

planejados a partir das regionais orçamentárias e localidades adensadas, com 

vistas à escolha dos delegados, de forma a promover efetividade à presença 

de representantes da comunidade, tanto urbana quanto rural, nos eventos 

previstos.  

Em conjunto com a equipe técnica da prefeitura municipal, devem ser 

identificados os delegados e demais atores sociais a serem envolvidos no 

processo de elaboração do PMGIRS. 

Além das reuniões, oficinas e seminários previstos nas fases de Diagnóstico e 

Prognóstico, devem ser agendados um evento de abertura inicial dos trabalhos 

de elaboração do Plano já descrito acima e, ao final, uma Audiência Pública 

com representação dos setores de mobilização para apreciação da minuta de 

projeto de lei do PMGIRS a ser encaminhado pelo Executivo Municipal à 

Câmara de Vereadores.  

Os registros de memória (síntese, fotografias, filmagens, atas, listas de 

presença e materiais de divulgação) dos eventos de participação realizados 

devem ser incluídos nos relatórios a serem desenvolvidos em cada etapa de 

elaboração do PMGIRS.  
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O Plano de Mobilização e Participação Social deverá detalhar o planejamento 

de cada ação de mobilização e participação social incluindo a definição dos 

objetivos, metas e escopo da mobilização como segue:  

o Identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social;  

o Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e 

mobilização social; 

o Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a 

realização dos eventos; 

o Estratégias de divulgação da elaboração do PMGIRS e dos eventos a 

todas as comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilização, bem 

como a maneira que será realizada tal divulgação, como faixas, 

convites, folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, rádio, 

internet, etc.); 

o Metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários), 

utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando 

os conteúdos sobre o objeto deste termo; 

o Cronograma de atividades. 

A metodologia de trabalho do grupo municipal pode se basear na estrutura 

apresentada abaixo: 

Figura 1. Metodologia da mobilização e participação social (Fonte: 

Agevap, 2014) 



41 

 

 

 

 

D. Oficinas, consulta e audiência públicas  

Oficinas  

 As oficinas devem ser realizadas em momentos estratégicos da construção do 

Plano, e ocorrerão e dois momentos distintos, a Oficina 01 na constituição do 

diagnóstico, Oficina 2 na elaboração do prognóstico e Oficina 03 – Agendas 

Setoriais de Implantação do PMGIRS. Para as oficinas, devem ser convidados 

os atores sociais envolvidos, tais como secretarias municipais, associação de 

moradores e de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis (se houver), 
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empresas e indústrias ligadas ao sistema de logística reversa, concessionária 

responsável pela prestação dos serviços referente a resíduos sólidos (se 

houver), população em geral, entre outros.    

Consulta pública  

A versão preliminar do Plano deve ser submetida à consultapública somente 

após validação do documento.  

A consulta pública deve ocorrer mediante disponibilização da versão preliminar, 

por, no mínimo, 30 dias na página eletrônica do município, a fim de que a 

população possa ofertar sugestões e/ou contribuições em prol do 

aperfeiçoamento do Plano.  

O município deve disponibilizar em local público versão impressa do Plano para 

consulta daqueles que não tiverem acesso à rede mundial de computadores.  

Audiência pública  

Uma vez encerrado o prazo da consulta pública, deve ser realizada uma 

audiência pública sobre a versão preliminar do PMGIRS. Assim como nas 

oficinas, devem ser convidados os atores sociais envolvidos.  

Durante a audiência deve ser apresentado o cronograma com o planejamento 

das agendas setoriais.  

Deve haver sistematização, avaliação e exame da pertinência ou não das 

sugestões e/ou contribuições da sociedade, apresentando, na medida do 

possível, a justificativa pela sua aceitação ou não. 

Agendas setoriais de implementação do PMGIRS  

Para não existir lacuna entre a formalização do Plano e sua efetiva 

implantação, é necessário estabelecer agendas de implementação para os 

diversos setores. O objetivo dessas agendas é a apresentação das 

responsabilidades de cada setor na gestão dos resíduos sólidos, tendo em 

vista que, na prática, estes serão os principais envolvidos na execução.  

Em todas as agendas é importante que sejam consideradas as ações de 

educação ambiental e capacitação dos agentes para melhoria progressiva do 

seu desempenho e dos resultados.  

Essas agendas precisam ser estabelecidas de acordo com a necessidade do 

município e devem prever as etapas a serem implementadas pelos setores, já 

que a responsabilidade pela execução será do município. Elas devem ser 
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elaboradas de maneira clara, de forma que cada setor perceba a sua 

participação e introdução. Segue abaixo as principais a serem definidas:  

a) Agenda da construção civil: construtores e suas instituições 

representativas, caçambeiros e outros transportadores, fabricantes, 

manejadores de resíduos, distribuidores de materiais e órgãos públicos 

envolvidos, entre outros;   

b) Agenda dos catadores: organizações de catadores de materiais 

recicláveis e reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos;  

c) Agenda A3P: gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da 

Administração Pública nos vários setores da administração;   

d) Agenda dos resíduos úmidos: feirantes e suas instituições 

representativas, setor de hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, 

criadores de animais e órgãos públicos envolvidos, entre outros;   

e) Agenda da logística reversa: comerciantes, distribuidores, importadores, 

fabricantes, órgãos públicos envolvidos, entre outros;   

f) Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: setor 

industrial, de serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, entre 

outros.   

Estas agendas são uma das formas de possibilitar a continuidade da 

participação social no processo de gestão dos resíduos, dando efetividade à 

responsabilidade compartilhada que é essencial na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

6.2. Etapa II: Diagnóstico Técnico Participativo 

Levantamento e análise da legislação federal, estadual e a sua integração 

com a legislação municipal e decretos regulamentadores, na área de 

resíduos sólidos, educação ambiental e saneamento básico 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional de Meio 

Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, de 

Saneamento Básico e sobre Mudança do Clima e com a lei dos Consórcios 

Públicos.   
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Da mesma maneira está inter-relacionada com as políticas urbana, industrial, 

tecnológica e de comércio exterior, bem como com as que promovem a 

inclusão social.  

Alguns estados já possuem a sua própria Política Estadual de Resíduos 

Sólidos ou planos nessa área. Há também municípios que adotam legislações 

que chegam a ser mais restritivas do que as próprias diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso, há a necessidade de levantamento 

das normas preexistentes, para checar a compatibilidade delas com o Plano 

em elaboração, para que o município não incorra em ilegalidade.  

Igualmente importante é conhecer a situação orçamentária do município, a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o quanto 

já foi investido de recursos em determinado projeto de gestão de resíduos, 

contratos em vigência e, principalmente, a possibilidade de aporte de recursos 

suplementares, no âmbito estadual e/ou federal, e outras fontes de 

financiamento para a implementação do Plano.  

Sendo assim, é de extrema importância o levantamento e estudo das 

legislações federais, estaduais e municipais, com análise dos caminhos já 

apontados por elas e as necessidades de mudanças (no caso da legislação 

municipal).   

Também é primordial a avaliação da existência de convênios com empresas de 

limpeza urbana e com cooperativas, associações ou grupos de catadores, 

objetivando a melhoria ou implementação desses serviços.  

Deve-se verificar ainda a regulamentação referente aos resíduos de 

responsabilidade dos setores comercial, industrial, de saúde e de construção 

civil, visando à formação de parcerias e ao atendimento das exigências dos 

planos de gerenciamentos, de acordo com o art. 20 da Lei Federal nº 

12.305/2010. Além disso, deve também ser verificada a regulamentação 

existente referente aos resíduos e fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de que trata o art. 33 da mesma Lei.  

Cabe ressaltar que o levantamento e a análise inicial da legislação existente 

podem sofrer alterações no decorrer da elaboração do Plano.  

Tanto no sentido de ser verificado que as alterações previstas não podem ser 

realizadas quanto no sentido de que algumas não previstas podem ser 

necessárias, como também pode ser verificado que não há necessidade de 
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alteração. Portanto, haverá levantamento e análise preliminares à elaboração 

do Plano e a consolidação das reais necessidades no momento de finalização 

da construção.  

 

Caracterização do município em relação aos dados geográficos, 

socioeconômicos, ambientais, entre outros  

  A caracterização do município deve abranger os seguintes dados:  

   • Localização e acesso;  

   • Histórico;  

   • Turismo, cultura e lazer:  

   - corporações musicais.  

   • Geografia física:  

   - climatologia;  

   - geologia;  

   - geomorfologia;  

   - relevo;  

   - recursos naturais;  

   - hidrologia.  

   • Organização territorial e político-administrativa:  

   - distritos; 

   - poderes;  

   - características urbanas;  

   - dispositivos legais de zoneamento urbano, disciplinadores do uso e 

ocupação do solo;  

   - demografia.  

   • Macro informações sócio-econômicas:  

   - educação;  

   - trabalho e renda;  

   - saúde;  

   - economia;  

   - disponibilidades de recursos;  

   - indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.   

Na coleta dos dados para a caracterização municipal deve se procurar uma 

integração dos mesmos com o PMGIRS. 
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Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 

  Esta etapa consiste no levantamento e análise da situação dos resíduos 

sólidos gerados no município. Deve considerar a caracterização dos resíduos 

segundo a origem, o volume e as formas de destinação e disposição final 

adotadas.   

Conceitos básicos devem ser considerados neste diagnóstico e estão em 

destaque a seguir.   

o Diagnóstico: conhecimento sobre algo, ao momento do seu exame; ou 

descrição minuciosa de algo, feita pelo examinador, classificador ou 

pesquisador; ou Juízo declarado ou proferido sobre a característica, a 

composição, o comportamento, a natureza etc. de algo, com base nos 

dados e/ou informações deste obtidos por meio de exame.     

o Prognóstico: Conhecimento ou juízo antecipado, prévio, baseado 

necessariamente no diagnóstico e nas possibilidades.        

o Disposição final: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos.    

o Destinação final: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes 

do Sisnama, do SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade 

Agropecuária – Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.      

o Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.  
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o Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 

e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível.  

Quanto à origem, a Lei Federal nº 12.305/2010 classifica os resíduos sólidos 

em:    

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;    

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

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;    

c) resíduos sólidos urbanos: os resíduos domiciliares e de limpeza urbana 

(a+b);    

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

gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de limpeza urbana, 

os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os resíduos de 

serviços de saúde, os resíduos da construção civil e os resíduos 

agrossilvopastoris;    

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos;    

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;    

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS;    

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

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;    
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i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

de silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades;    

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira; e    

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios.    

Além da classificação quanto à origem, podem ser feitas outras distinções entre 

os resíduos, conforme abaixo:  

a) Quanto às características físicas: resíduo úmido e seco;  

b) Quanto à composição química: resíduo orgânico e inorgânico;  

c) Quanto à periculosidade: perigosos e não perigosos; 

d) Quanto ao risco:  

Classe I – perigosos;  

   Classe II - a – não perigosos e não inertes; e  

   Classe II - b – não perigosos e inertes.  

 

e) Quanto ao aspecto econômico: aproveitáveis, para produção de 

composto, materiais recuperáveis e inaproveitáveis.  

A caracterização dos resíduos deve ser feita também segundo o volume gerado 

no município. Conforme a Pesquisa de Saneamento Básico do IBGE (2000), 

existe uma tendência de aumento na geração de lixo domiciliar per capita em 

proporção direta com o número de habitantes, e a composição dos resíduos 

normalmente acompanha a renda da população: quanto maior a renda, maior a 

proporção de materiais recicláveis nos resíduos gerados.  

Deve ser realizado, ainda, o levantamento e o mapeamento das formas de 

destinação e disposição final adotadas no território. A destinação dos resíduos 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético dos resíduos, entre outros.   
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Já quanto à disposição final dos rejeitos, as formas atualmente mais comuns 

são:  

   • Vazadouro ou lixão: local de descarga de qualquer tipo de resíduo, a céu 

aberto, sem qualquer medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública;  

   • Aterro controlado: local de descarga de resíduos que minimiza alguns 

impactos ambientais pela realização da cobertura dos resíduos com material 

inerte, porém sem sistema de impermeabilização do solo, de tratamento do 

chorume ou tratamento de gás; e  

   • Aterro sanitário: considerado pela lei como a disposição final 

ambientalmente correta, é o local de descarga de rejeitos no qual são 

empregadas técnicas que permitem o controle da poluição e a proteção da 

saúde pública.  

As informações contidas neste produto devem ser construídas durante as 

oficinas e, após a consolidação e aprovação, o produto deve ficar à disposição 

da população.  

Juntamente ao produto, deve ser encaminhado um Relatório Técnico sobre as 

oficinas realizadas, contendo, no mínimo: registro fotográfico, lista de presença 

devidamente identificada e relato dos acontecimentos. O relatório não deve ser 

incorporado ao produto. 

 

6.3. Etapa III: Prognóstico 

 

Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada  

  A disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros sanitários, observadas as normas operacionais específicas, 

como as normas ABNT NBR 13896/1997 e 15849/2010.  

A identificação de áreas favoráveis para implantação de aterros sanitários 

contempla dados populacionais e estimativas de crescimento, diagnóstico 

sobre os resíduos sólidos produzidos na área, componentes operacionais e 

aspectos geoambientais do meio físico (como localização, aspectos geológicos, 

geomorfológicos e morfoclimáticos, e processo de ocupação da área).  
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Deve-se observar o Plano Diretor de desenvolvimento e expansão, caso exista, 

o zoneamento ambiental e o plano de gerenciamento costeiro, quando houver. 

A existência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não 

altera a necessidade de licenciamento ambiental para instalação de aterros 

sanitários e outras infra estruturas e para instalações operacionais do serviço 

público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.   

Além dos critérios técnicos e legais para a identificação de áreas favoráveis 

para a disposição final ambientalmente adequada, devem ser observados 

também: 

o Critérios econômicos e financeiros: custo de aquisição da área, de 

construção e infra estrutura, de manutenção, entre outros.  

o Critérios políticos e sociais: aceitação da comunidade local, acesso à 

área por trajetos com baixa densidade populacional, entre outros. 

 

Identificação das possibilidades de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros municípios  

  A Lei Federal nº 12.305/2010 tem como diretrizes o apoio e a priorização de 

soluções consorciadas ou compartilhadas entre os Municípios. Os consórcios 

são uma forma de se estabelecer relações de cooperação federativa para a 

realização de objetivos de interesse comum, com possibilidade de redução de 

custos e otimização de resultados, sendo vistos por estas razões como uma 

forma de realização eficiente do interesse público.  

  Para se identificar possibilidades de soluções consorciadas ou compartilhadas 

para a gestão integrada de resíduos sólidos, deve-se considerar a proximidade 

entre os locais estabelecidos, as possibilidades de compartilhamento de 

pessoal técnico, equipamentos e infra estrutura e as formas de prevenção de 

riscos ambientais com a perspectiva de economia de escala.  

 Recomenda-se considerar possibilidades futuras de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros municípios na elaboração do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, pois terão prioridade no acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos os Municípios 

que:  
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a) optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 

resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 

intermunicipal;  

b) se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos 

sólidos; e  

c) implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de 

gerenciamento específico ou ao sistema de logística reversa  

  Este levantamento deve ser pautado pelos art. 20 e 33 da Lei Federal nº 

12.305/2010, pelo Decreto nº 7.404/2010 e pelas normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, 

seus resíduos e embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 

e de luz mista, e produtos eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados 

a implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 

pós-consumo.  

Cabe ressaltar que, se o titular do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso 

firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 

responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

nos sistemas de logística reversa, este deve ser devidamente remunerado, na 

forma previamente acordada entre as partes.   

Deve ser realizado levantamento de estabelecimentos que gerem resíduos 

sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos e ao 

estabelecimento de sistema de logística reversa por meio da identificação do 

gerador e do tipo de resíduo, com especificação do(s) resíduo(s), frequência de 

geração, tratamento adotado e destinação final, entre outros parâmetros.  

 

Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 

em serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos  
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  Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

constituem um dos quatro componentes do saneamento básico e, de acordo 

com a Lei Federal nº 11.445/2007, compreendem as seguintes atividades 

relacionadas aos resíduos domésticos e aos resíduos originários da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas:  

 Coleta;  

 Transbordo;  

 Transporte;  

 Triagem para fins de reuso ou reciclagem;  

 Tratamento, inclusive porcompostagem;  

 Disposição final; 

 Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos; e  

 Outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.  

Os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 

nos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, incluída 

a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, podem ser elaborados a 

partir do tipo de serviço, pela forma de prestação atual e sua avaliação 

(suficiente/insuficiente) e proposta de prestação futura que atenda as metas 

previstas no Plano. 

Indicadores para os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos Indicadores são percentuais, índices, informações qualificadas 

que servem como instrumentos na avaliação e análise de determinadas 

realidades.  

Seguem indicadores de desempenho operacional e institucional:  

   • Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação 

à população urbana;  

   • Frequência de realização da coleta domiciliar e varrição dos logradouros;  

   • Quantidade de resíduos domiciliares coletados (resíduos orgânicos e 

material reciclável);  

   • Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta seletiva;  
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   • Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica) em 

relação à quantidade total de resíduos domiciliares e resíduos de limpeza 

pública coletada;  

   • Relação entre o rejeito acumulado e o material recebido para tratamento;  

   • Autossuficiência financeira do município com o manejo de resíduos sólidos 

urbanos;  

   • Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos urbanos em relação à 

população urbana;  

   • Taxa de empregados em atividades relativas a resíduos sólidos em relação 

à população urbana (exceto empregados temporários de frente de trabalho). 

 

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos sujeitos ao plano de gerenciamento específico  

Para o estabelecimento destas regras, deve ser considerado o disposto na Lei 

Federal nº 12.305/2010 e seu regulamento (Decreto nº 7.404/2010), as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, as disposições pertinentes 

a legislação federal e estadual, bem como as seguintes normas, entre outras:  

   • ABNT NBR 10157/87 – Aterros de resíduos perigosos – critérios para 

projetos, construção e operação;  

   • ABNT NBR 12235/92 – Armazenamento de resíduos perigosos;  

   • ABNT NBR 12807/93 – Resíduos de serviços de saúde;  

   • ABNT NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos;  

   • ABNT NBR 12809/97 – Manuseio de resíduos de saúde;  

   • ABNT NBR 7500/03 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos;  

   • ABNT NBR 7501/03 – Transporte terrestre de produtos perigosos – 

terminologia;  

   • ABNT NBR 13221/03 – Transporte terrestre de resíduos;  

   • ABNT NBR 10004/04 – Resíduos sólidos – Classificação;  

   • Resolução CONAMA nº 05/93 – Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

 

Definição de responsabilidades  
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  A definição das responsabilidades deve ser feita quanto à implementação e à 

operacionalização do Plano, incluídas as etapas dos planos de gerenciamento 

de resíduos a que se refere o art. 20 da Lei Federal nº 12.305/2010 a cargo do 

poder público.  

Conforme o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto, devem ser definidas as atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e 

dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos.  

 

Programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação 

e operacionalização do Plano  

  Para a definição de programas e ações de capacitação técnica voltados para 

a implementação e operacionalização do PMGIRS deve-se avaliar se o 

município apresenta deficiências relacionadas à assistência técnica, se há 

troca ou transmissão de conhecimentos sobre a atividade e se foi verificado se 

há exigências legais não atendidas pelos agentes da atividade.   

A partir deste diagnóstico, é possível identificar técnicas ou tecnologias que 

podem ser adotadas para melhoria na implementação do Plano.  

Recomenda-se montar um cronograma de trabalho da implementação dos 

programas e ações conforme definição de público-alvo e etapa de 

implementação do Plano. Conforme definições do item XXIII, são sugeridas 

agendas com os diversos atores envolvidos.  

Outros elementos a serem considerados:  

   • Legislações nacional, estadual e municipal sobre o tema;  

   • Legislação e procedimentos sobre consórcios públicos;  

   • Responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos materiais;  

   • Monitoramento e fiscalização do Plano;   

   • Sistema de informação municipal (atendimento e informações). 

 

Programas e ações de educação ambiental  

  A educação ambiental no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento e, uma mudança de 

hábitos, atitudes, valores e comportamento relacionados aos resíduos sólidos.   
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As medidas a serem adotadas pelo Poder Público devem ser voltadas aos 

fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, bem como aos 

consumidores, tendo enfoque diferenciado para cada público-alvo.  

Os programas e ações devem apresentar um cronograma para sua 

implementação e definição de seus respectivos público-alvo.  

 

Programas e ações para a participação de grupos interessados  

  Deverão ser formulados programas e ações para a participação de grupos 

interessados, em especial cooperativas e outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis integradas por pessoas físicas 

de baixa renda, se houver.   

Algumas das iniciativas previstas na lei são a implementação de infraestrutura 

física e a aquisição de equipamentos para cooperativas ou associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.   

São exemplos de outros grupos interessados:  

 • Empresas responsáveis pela prestação de serviços de coleta, transporte, 

varrição e outros serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos;  

   • Empresas responsáveis pela prestação dos serviços de administração de 

aterros sanitários;  

   • Catadores de materiais recicláveis não organizados em cooperativa ou 

outras formas de associação;  

   • Empresas recicladoras;  

   • Indústria consumidora de produtos ou matéria-prima reciclada; e  

   • Sucateiros, depósitos, aparistas e recuperadores.  

 

Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda  

  O resíduo sólido reutilizável e reciclável deve ser reconhecido como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda, além de promover a 

cidadania e o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e à 

indústria da reciclagem, de modo a fomentar o uso de matérias-primas e 

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Portanto, podem ser 

observados os seguintes itens para a proposição de mecanismos para criação 

de fontes de negócios, emprego e renda:  
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   • Identificar oportunidades relativas à comercialização (compradores, novos 

mercados, programas de governo e agregação de valor aos produtos);   

   • Promover a expansão da atividade para outros municípios ou localidades, 

se possível via consórcio intermunicipal;  

   • Auxiliar no processo de fortalecimento da organização social;  

   • Incentivar a aquisição de equipamentos e venda de material em conjunto;  

   • Buscar soluções, por meio de parcerias, para a assistência técnica;  

   • Identificar demandas de crédito não atendidas;  

   • Identificar potenciais parcerias com o setor privado e instituições 

financeiras.  

O Poder Público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento 

para atender prioritariamente as seguintes iniciativas para a gestão de resíduos 

sólidos (art. 42 da Lei Federal nº 12.305/2010):  

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo 

produtivo;  

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana 

e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

III - implantação de infra estrutura física e aquisição de equipamentos 

para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda;  

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos;  

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas 

aplicáveis aos resíduos sólidos; e  

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos.  

Tais iniciativas poderão ser fomentadas pelas seguintes medidas indutoras:  

   • Incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

   • Cessão de terrenos públicos;  
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   • Destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal às associações e cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis (Decreto nº 5.940/06);  

   • Subvenções econômicas;  

   • Fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de 

sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas; 

   •Pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação;  

   • Apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL ou quaisquer outros mecanismos decorrentes 

da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas.  

As instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de 

acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para 

investimentos produtivos no fomento ou concessão de incentivos creditícios 

para atender as diretrizes da Lei Federal nº 12.305/2010.   

O art. 81 do Decreto nº 7.404/2010 lista a criação de linhas especiais de 

financiamento por instituições financeiras federais para:  

   • Cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

recicláveis para aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão 

dos resíduos sólidos;  

   • Atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos 

sólidos, e atividades de inovação e desenvolvimento relativas ao 

gerenciamento de resíduos sólidos; e  

   • Projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos  

  O controle do sistema de cálculo dos custos da prestação (estrutura 

financeira) dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, incluindo o funcionamento da estrutura de receitas e despesas, tanto 

do custeio como dos investimentos em infra estrutura, obras civis, maquinário, 

frota de veículos, juntamente com os procedimentos relativos ao controle de 

custos operacionais dos serviços, das fiscalizações e das medições, dentre 

outros, deve produzir a alocação eficiente dos recursos.   
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A Lei Federal nº 11.445/2007 assegura a estabilidade econômico financeira dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos por meio de 

taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades.  

A estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos poderá levar em consideração os 

seguintes fatores:  

   • Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes 

de utilização ou de consumo;  

   • Padrões de uso ou de qualidade requeridos;  

   • Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o 

adequado atendimento aos usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente;  

   • Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas;  

   • Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos;   

   • Capacidade de pagamento dos consumidores.  

A remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos 

sólidos deve ainda levar em conta a destinação adequada dos resíduos 

coletados e pode considerar os seguintes elementos:  

   • Nível de renda da população da área atendida; 

Características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;  

   • Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;  

   • Mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração e à 

recuperação dos resíduos gerados.  

Deve-se atentar para §7o do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 que trata da 

estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa.  

Para taxas e tarifas, os reajustes devem observar o intervalo mínimo de 12 

(doze) meses e, assim como para as revisões, devem ser tornados públicos 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.  

Para mais informações consulte os aspectos econômicos e sociais da Lei 

Federal nº 11.445/2007 e do Decreto nº 7.217/2010.  
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Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem    

O estabelecimento de metas pode ser realizado por aspectos específicos 

(técnica, ambiental, econômica, social, institucional e outras) e por horizonte 

temporal (metas de curto, médio e longo prazo), levando em consideração o 

prazo de 4 (quatro) anos, estabelecido pela Lei Federal nº 12.305/2010 para a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. As metas devem ser 

sempre quantificáveis.  

Subsidiando a elaboração de metas de coleta seletiva devem ser elaborados 

mapas da situação atual dos serviços no Município (quais bairros/distritos são 

atendidos) e a previsão de atendimento (quais bairros/distritos serão atendidos 

no horizonte de planejamento).  

Peça chave no sistema de reaproveitamento de resíduos sólidos, o catador de 

materiais reutilizáveis e recicláveis trabalha, na maioria das vezes, em 

condição extremamente precária – arrastando carroças pesadas, debaixo de 

sol e chuva. Mesmo assim, a coleta e revenda desses materiais têm se tornado 

a principal alternativa econômica para a sobrevivência de muitas pessoas.  

Mais do que uma prerrogativa da lei, a inclusão social dos catadores de 

materiais recicláveis é o caminho para o sucesso do futuro Programa de Coleta 

Seletiva, que incluirá contribuição ambiental e social, além de geração de 

trabalho e renda no Município.  

A Lei Federal nº 11.445/2007 permite a contratação de associações e 

cooperativas, por meio de convênio, para a execução dos serviços públicos de 

coleta e/ou gestão da central de triagem de resíduos.  

Lembrando que esses são serviços públicos, cuja execução deve ser 

remunerada. 

Algumas sugestões para o estabelecimento de metas por áreas específicas 

são:  

  a) Técnica  

   • Aumento da abrangência geográfica da coleta regular (km);  

   • Aumento da abrangência geográfica da coleta seletiva (km, nº de domicílios 

ou população atendida);  

   • Aumento da quantidade de resíduos coletados por meio da coleta regular 

(toneladas);  
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   • Aumento da quantidade de resíduos coletados por meio da coleta seletiva 

(toneladas).  

  b) Ambiental  

   • Eliminação e recuperação de lixões (km²);  

   • Diminuição da quantidade de rejeito destinado a aterros sanitários 

(toneladas);  

   • Diminuição da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.  

  c) Econômica  

   • Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas);  

   • Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais 

recicláveis.  

  d) Social 

   • Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais recicláveis;  

   • Aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis.  

  e) Institucional  

   • Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais;  

   • Articulação de propostas para gestão consorciada de resíduos sólidos.  

 

Descrição das formas e limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva, na logística reversa e de outras ações relativas à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos  

O art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 aponta que os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, 

pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a implementar sistemas 

de logística reversa de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos.  

No que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos, conforme art. 36 da Lei Federal nº 12.305/2010, e, 
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priorizando a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis:  

   • Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos;  

   • Estabelecer sistema de coleta seletiva;  

   • Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

   • Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 

compromisso na forma do §7º do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, 

mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

   • Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 

articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 

composto produzido;  

   • Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos.  

Quanto aos acordos setoriais, a lei os define como atos de natureza contratual 

firmados entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes para implantar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto.  

 

Meios a serem utilizados para controle e fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos e dos sistemas de logística reversa  

Como já mencionado em itens anteriores, para resíduos e geradores sujeitos à 

elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e de sistemas de 

logística reversa, consulte os artigos 20 e 33 da Lei Federal nº12.305/2010.  

Sugestão de algumas ações e indicadores para acompanhamento, controle e 

fiscalização:  

   • Quantidade estimada de resíduos sujeitos aos planos de gerenciamento e 

sistema de logística reversa gerada no município;  
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   • Levantamento dos geradores sujeitos aos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos e ao estabelecimento de sistemas de logística reversa, 

contendo:  

a. Identificação do gerador: razão social, CNPJ, descrição da 

atividade, responsável legal, entre outras;  

b. Identificação dos resíduos gerados: resíduo, classificação, 

acondicionamento e/ou armazenagem, frequência de geração, 

entre outros;  

c. Plano de movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, 

quantidade, local de estocagem temporário (se for o caso), 

transporte a ser utilizado, destinação final, entre outros;  

d. Indicador de coleta: relação entre quantidade de material coletado 

e a quantidade material gerado;  

e. Indicador de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material 

recebido para tratamento.  

 

Ações preventivas e corretivas  

A partir do diagnóstico realizado da situação atual da gestão dos resíduos 

sólidos no Município, dos passivos ambientais e das metas estabelecidas para 

redução, reutilização, coleta seletiva, reciclagem, entre outras, que permitirão 

alcançar a situação futura proposta pelo Plano, podem ser definidas ações 

preventivas e corretivas por áreas específicas (técnica, ambiental, econômica, 

social, institucional e outras) e por horizonte temporal (metas de curto, médio e 

longo prazo), incluindo programa de monitoramento.  

São exemplos de ações preventivas e corretivas:  

   • Recuperação de áreas de lixões, vazadouros ou aterros controlados;  

   • Controle e acompanhamento de emissão de gases e percolados;  

   • Educação ambiental para redução e reaproveitamento de resíduos sólidos 

nas próprias fontes geradoras;  

   • Levantamento dos geradores sujeitos a planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos e ao estabelecimento de sistemas de logística reversa.  

O programa de monitoramento pode utilizar alguns indicadores, como:  



63 

 

   • Eficiência do serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos: porcentagem 

do número de residências e outros locais com serviço de recolhimento na área 

de intervenção da Prefeitura Municipal;  

   • Indicador de transporte: relação entre a quantidade de resíduos coletados 

(expressa em Kg) e a distância percorrida para a coleta (expressa em Km).  

Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos 

e medidas saneadoras  

Passivos ambientais são os custos (financeiros, econômicos, sociais, entre 

outros) necessários para preservar, recuperar e proteger o meio ambiente. A 

identificação do passivo ambiental diz respeito não só à sanção a ser aplicada 

por um dano já realizado ao meio ambiente, mas também a medidas de 

prevenção de danos ambientais que têm reflexos econômico-financeiros.  

Alguns instrumentos que podem auxiliar a identificação dos passivos são:  

   • Estudo de Impacto Ambiental - EIA: consulte as Resoluções 01/86 e 237/97 

do CONAMA para uma listagem exemplificativa dos empreendimentos e 

atividades sujeitos a licenciamento, como aterros sanitários, processamento e 

destino final de resíduos tóxicos ou perigosos e tratamento e destinação de 

resíduos industriais (líquidos ou sólidos);  

   • Relatório de Impacto Ambiental - RIMA: a partir do EIA, contém diagnóstico 

ambiental, descrição de prováveis impactos ambientais de atividades, 

alternativas saneadoras e acompanhamento e monitoramento de impactos.  

Alguns passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos são:  

   • Contaminação de áreas, inclusive lixões e aterros controlados;  

   • Emissão de gases;  

   • Contaminação de águas superficiais e subterrâneas.  

Algumas medidas saneadoras são:  

   • Sistema de drenagem de gases, para controle da geração e migração;  

   • Drenagem de águas pluviais e de percolados em aterros sanitários.  

 

 Periodicidade da revisão do PMGIRS  

Conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos deve ser atualizado e/ou revisto periodicamente, 

observado prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual 

Municipal, de modo que as ações e os recursos previstos possam ser 
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aprovados e incluídos no Plano Plurianual. Portanto, na revisão, é primordial 

realizar um estudo do orçamento municipal e da capacidade de pagamento dos 

usuários.  

Ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa  

Em atendimento ao disposto no art. 9º da Lei Federal nº 12.305/2010, devem 

ser previstas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos, tendo 

em vista a emissão de gases de efeito estufa originada da decomposição de 

resíduos orgânicos, presentes principalmente nos resíduos urbanos e 

agrossilvopastoris.  

Deve ser considerado ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

define, entre seus objetivos, a adoção de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais e o incentivo ao desenvolvimento de sistemas 

de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético.   

 

Ações para emergência e contingência  

As ações emergenciais e contingenciais visam propor diretrizes e estratégias 

para ações e medidas de prevenção e controle de situações de riscos e 

agravos à realização e regularidade dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos.   

Com relação às ocorrências relacionadas aos fatores climáticos e ambientais, o 

Plano deve destacar:  

• Ações emergenciais e contingenciais para as ocorrências de inundações, 

interdições de estradas e vias de transportes.  

Estas ações devem ser planejadas a partir do diagnóstico com mapeamento 

de áreas de riscos e planos dos organismos de defesa civil;   

• Levantamentos de rotas alternativas de transportes;   

• Locais para disposição provisória emergencial de resíduos.  

Com relação aos aspectos operacionais cabe especial atenção para a 

possibilidade de acidentes, avarias de equipamentos e ações ligadas a 

períodos com maior geração de resíduos, sendo que o Plano deve estabelecer 

a necessidade de:   

• Programas de revisão e manutenção preventiva de equipamentos;   
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• Disponibilização de unidades reserva;   

• Programas de revisão periódica de frota e equipamentos;   

• Avaliação constante dos indicadores operacionais dos equipamentos;   

• Ações de contingência para os serviços de coleta em datas festivas como 

Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa e festividades locais (particulares ao 

Município), devido ao volume superior de resíduos gerados em relação aos 

dias normais.  

As demais informações que devem ser levantadas são:  

 • Condições ambientais de áreas afetadas:   

   - Mapeamento de áreas de riscos e estimativa do tamanho da população sob 

risco e sua distribuição por área geográfica;   

   - Avaliação das condições dos sistemas de transporte (rede viária, aérea e 

fluvial) e telecomunicações;   

   - Avaliação da capacidade instalada de serviços de saúde para atendimento 

das vítimas imediatas e das pessoas que deverão procurar assistência médica 

durante e após a ausência de serviços de limpeza pública;   

   - Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos referidos serviços, 

bem como voluntários.   

   • Risco socioambiental:  

   - Áreas com histórico anterior de desabamentos/enchentes;   

   - Populações que vivem em encostas e próximos a cursos d’água;   

   - Adensamentos populacionais (favelas, ocupações);   

   - Mapas de risco social, quando disponível.   

   • Riscos associados aos resíduos sólidos:  

   - Levantamento de situações e pontos críticos referentes a acidentes e 

vazamentos ou disposição de resíduos perigosos;   

   - Mapeamento de situações de fragilidade e planos de possíveis ações 

emergenciais e de contingência no transporte e disposição de resíduos sólidos 

domiciliares e de varrição e resíduos industriais;   

   - Identificação de áreas com baixa cobertura de coleta ou com estrutura de 

limpeza pública (sistema de coleta) ausente;   

- Identificação de sistemas de disposição final de resíduos urbanos (lixão, 

aterros, áreas de transbordo) que possam acarretar riscos químicos e 

biológicos;   
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   - Identificação de áreas potenciais para proliferação de vetores e abrigos de 

animais peçonhentos, e associação com os mapeamentos de riscos existentes.   

Os levantamentos das condições ambientais de áreas afetadas, de risco 

socioambiental e de riscos associados aos resíduos sólidos devem ser 

elaborados em um planejamento detalhado, para orientar as tomadas de 

decisões e ações emergenciais em caso de contingência dos serviços. 

 

Criação de uma página eletrônica de interlocução permanente com a 

população    

Visando criar um canal de interlocução permanente e facilitar o acesso do 

público em geral às informações sobre resíduos sólidos, deve ser criada uma 

página eletrônica. Esta página deve ser alimentada durante todo o processo de 

construção do Plano.  

Este canal de comunicação poderá ser utilizado para retirada de dúvidas, 

realização de consultas e encaminhamento de contribuições. Para tanto, um 

espaço estruturado deve ser previsto onde o visitante insira seus contatos 

(nome, endereço, telefone e e-mail) e dúvidas/contribuições. Para 

funcionalidade desta ferramenta, há necessidade do município designar um 

responsável por responder às solicitações.  

A estrutura organizacional da página eletrônica, bem como seu layout devem 

ser definidos pelo município, uma vez que este será responsável pela sua 

manutenção e atualização no momento de operacionalização e implementação 

do Plano. 

As informações contidas neste produto devem ser construídas durante as 

oficinas e, após a consolidação e aprovação, o produto deve ficar à disposição 

da população.  

Juntamente ao produto, deve ser encaminhado um Relatório Técnico sobre a 

oficina realizada, contendo, no mínimo: registro fotográfico, lista de presença 

devidamente identificada e relato dos acontecimentos. O relatório não deve ser 

incorporado ao produto. 

 

6.4. Etapa IV: Versão Preliminar do PMGIRS 

Uma vez validadas e compatibilizadas as informações produzidas 

anteriormente, deve ser elaborada a versão preliminar (consolidação dos 
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dados) do PMGIRS.  A versão preliminar do PMGIRS será objeto de discussão 

na audiência pública municipal e na consulta pública. Compreende o 

diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, cenários, metas, diretrizes e 

estratégias para o cumprimento das metas.  

O propósito das audiências e consulta pública é colher sugestões e 

contribuições, tanto de setores especializados (prestadores privados de 

serviços, universidades e centros de ensino, empresas privadas que atuam na 

área), setor público e da sociedade em geral, sobre as diretrizes, estratégias e 

metas apresentadas, como também identificação de propostas de programas 

que irão orientar a política de resíduos sólidos no município.   

Ressalta-se que o PMGIRS deve possuir um texto claro e de fácil leitura à 

população em geral. 

 

6.5. Etapa V: Versão Final do PMGIRS 

 

Encerradas as atividades de construção do Plano, deve ser consolidado o 

documento de legislação preliminar apresentado como Produto 1 a ser 

entregue juntamente com a versão final do PMGIRS.  

Finalizadas a Consulta e Audiência Pública, deverá ser elaborada a versão final 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 

respeitados os preceitos da Lei Federal nº 12.305/2010 e seu Decreto nº 

7.404/2010.  

Juntamente ao produto e ao documento de legislação consolidada, deve ser 

encaminhado um Relatório Técnico sobre a audiência e consulta públicas 

realizadas, contendo, no mínimo: registro fotográfico, lista de presença 

devidamente identificada e relato dos acontecimentos, além de apontar as 

sugestões levantadas. O relatório não deve ser incorporado ao produto. 

 

6.6. Etapa VI: Relatório Síntese do PMGIRS 

 

Um relatório síntese do Plano deve ser elaborado, sendo de fácil leitura, com 

linguagem acessível, abrangência e independência para entendimento, de 

modo que sirva para uma consulta rápida às proposições e demais assuntos do 
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Plano e que a versão final do PMGIRS seja utilizada para análises técnicas 

mais aprofundadas do seu conteúdo.  

 

6 PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

De modo a facilitar o acompanhamento da elaboração do Plano, este foi 

dividido em produtos. Entretanto, ressalta-se que todas as etapas são 

interligadas devendo um dado ser levantado somente se for relevante e útil 

para uma etapa posterior.  

Ressaltamos aqui a importância da participação social na construção do plano 

e a interligação das etapas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interligação das etapas de construção do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Fonte: Agevap,2014). 
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7.1. Produtos esperados  

Conforme detalhado no item 6 – Etapas de Elaboração do PMGIRS, o relatório 

final do PMGIRS contará com 8 (oito) produtos, contidos em um único volume 

ou dividido em tomos, de acordo com necessidade definida pela contratada, 

consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, para cada 

um dos Planos Municipais.  

Produto 1: Plano de Trabalho   

Produto 2: Plano de Comunicação e Mobilização Social  

Produto 3: Diagnóstico Técnico Participativo 

Produto 4: Prognóstico  

Produto 5: Versão Preliminar do PMGIRS 

Produto 6: Versão Final do PMGIRS.   

Produto 7: Relatório Síntese do PMGIRS 
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7.2. Relatórios dos eventos, reuniões, oficinas, seminários, conferência e 

audiência pública  

Os produtos devem ser devidamente acompanhados do Registro de Memória 

dos relatórios dos eventos realizados nas respectivas etapas e deverão 

apresentar uma síntese dos principais pontos debatidos entre a equipe técnica 

e os atores locais estratégicos e as propostas de articulação a serem 

posteriormente convertidas em compromissos para elaboração do PMGIRS, 

além de conter registro fotográfico e lista dos participantes, ata e filmagem.   

Devem contemplar, dentre outras, a realização dos eventos previstos no Item 6 

– Etapas de Elaboração do PMGIRS 

 

7.3. Forma de apresentação dos produtos  

Os produtos devem ser entregues em meio digital, de acordo com as seguintes 

especificações:  

• CD ou DVD gravado em seção fechada;  

• Arquivos de texto devem ser apresentados em formato PDF e em 

programas editáveis (doc, xls, etc.);  

• Os documentos devem ainda ser acompanhados de tabelas, 

mapas, quadros, formulários, entre outros elementos que se 

fizerem necessários para compreensão perfeita das proposições.  

E, em meio impresso, de acordo com as especificações abaixo:  

• Os textos devem ser apresentados na cor preta, podendo haver a 

utilização de outras cores pаrа ilustrações; 

• Deve-se utilizar papel branco nо formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm);  

• Recomenda-se a utilização da fonte Arial, no tаmаnhо 12, com 

espaçamento entre linhas de 1,5 e entre parágrafos (depois) de 

12 pt;  

• É permitida a impressão frente e verso. 
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7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO  

O prazo para o desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Termo de 

Referência é de 10 (dez) meses contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, de acordo com cronograma de execução a seguir, para cada um dos 

Planos Municipais. 

PRODUTO

S/ 

EVENTOS 

Meses    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ReuniãoInic

ial 

X          

Produto 01 X          

Produto 02  X         

Oficina 01   X        

Produto 03    X       

RelatórioTé

cnico 
   X       

Oficina 02     X      

Produto 04     X      

RelatórioTé

cnico 
     X     

Oficina 3       X    

Produto 05       X    

AudiênciaP

ública 
       X   

Produto 06         X  

Produto 07          X 

 

Despesas de execução do contrato, como passagens aéreas e terrestres, 

chamadas interurbanas, translado, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, 

tributos e obrigações fiscais, entre outras despesas diretas e indiretas, serão de 

responsabilidade da contratada, devendo estar contida na proposta financeira a 

ser apresentada.  
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O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a aprovação dos 

respectivos produtos estabelecidos no item 7 – Produtos Esperados e Prazos 

de Execução deste Termo de Referência, mediante autorização emitida pela 

Prefeitura Municipal de TABULEIRO/MG, contra entrega do produto já 

devidamente aprovado, apresentação de Nota Fiscal correspondente e de 

documentação relativa à quitação de taxas e impostos.   

Os pagamentos serão realizados de acordo com parcelamento demonstrado a 

seguir: 

 

 

MÊS PRODUTO 

APROVADO 

% VALOR DO 

PMGIRS 

% VALOR 

ACUMULADO DO 

PMGIRS 

1 Produto 1 10% 10% 

2 Produto 2 10% 20% 

4 Produto 3 25% 45% 

5 Produto 4 25% 70% 

7 Produto 5 10% 80% 

9 Produto 6 10% 90% 

10 Produto 7 10% 100% 

 

8 VALOR DO CONTRATO  

O custo total estimado para a execução do contrato a ser celebrado com a 

consultoria é de _________________________.  

A consultoria contratada deverá apresentar um orçamento detalhado 

justificando o valor proposto.  

O valor total do contrato corresponde à entrega de todos os produtos listados 

no Item 7.1, tendo como resultado a entrega da versão final do PMGIRS para o 

município de TABULEIRO/MG.   

 

9 EQUIPE TÉCNICA  

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a contratada mobilize 

uma equipe mínima composta por profissionais, com experiência comprovada 
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conforme previsto no edital, que deverão atuar proporcionalmente às 

demandas requeridas para cumprimento dos escopos dos respectivos 

produtos, e que apresentem os seguintes perfis:   

a) Um (1) Coordenador Geral: profissional de nível superior em Engenharia ou 

Arquitetura ou Ciências Econômicas, com experiência mínima de 10 (dez) anos 

na área de planejamento, saneamento e/ou gestão ambiental, com foco em 

coordenação na elaboração de planos ou projetos de na área de saneamento 

ou planos diretores municipais ou similares e experiência em coordenação de 

trabalho multidisciplinar e articulação institucional.  

b) Um (1) Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista): profissional formado no 

mínimo há 5 (cinco) anos, com experiência comprovada em elaboração ou 

desenvolvimento de planos e projetos relativos a coleta e manejo e disposição 

final de resíduos sólidos urbanos. 

c) Um (1) Especialista setorial na área de economia: profissional de nível 

superior, com pelo menos 3 (três) anos de experiência em avaliação dos 

aspectos econômico-financeiros de serviços de saneamento, em orçamento 

público, tarifação de serviços públicos e estudos de sustentabilidade financeira 

dos serviço; 

d) Um (1) Especialista setorial na área social: profissional de nível superior 

(sociólogo ou assistente social ou comunicação social), com pelo menos 5 

(cinco) anos de experiência em mobilização social, em especial nas 

articulações comunitárias, identificação de lideranças, capacitação de agentes, 

educação socioambiental.  

e) Um (1) Especialista setorial na área jurídica: profissional de nível superior 

em Direito, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiência na área ambiental e 

legislação urbanística, com conhecimento de gestão administrativa municipal.  

f) Um (1) Especialista setorial na área de geoprocessamento: profissional de 

nível superior, com comprovada experiência em geoprocessamento e trabalhos 

com imagens satélite e desenhos urbanos. 

A contratada poderá utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar 

a possibilidade de maior participação de especialistas por tema, observando-se 

o quantitativo de horas previsto em sua proposta técnica.   

Os profissionais que compõem a equipe mínima devem apresentar a devida 

comprovação da qualificação necessária à condução dos trabalhos objeto da 
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contratação e comprovarem registro e regularidade no correspondente órgão 

regulador da profissão, quando pertinente. 

 

10 SUPERVISÃO E APROVAÇÃO DO PMGIRS  

O acompanhamento, a supervisão e a aprovação dos trabalhos da consultoria 

contratada ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de TABULEIRO/MG, com a 

participação das diversas entidades da sociedade civil que compõem a equipe 

de acompanhamento do PMGIRS  

A empresa de consultoria deverá promover juntamente com a Prefeitura todas 

as discussões públicas previstas nas etapas de elaboração do Plano.  

A supervisão dos trabalhos será realizada pela Prefeitura Municipal de 

TABULEIRO/MG. 

 

________________________________________________ 

 

MUNICÍPIO DE TABULEIRO/MG 
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ANEXO 2 

 

SELEÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

LICITAÇAO Nº 023/2015 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS CURRICULOS 

 

A ADJUDICATÁRIA quando da assinatura do contrato, deverá apresentar 

o currículo de cada um dos membros da equipe demonstrando a seguinte 

qualificação mínima: 

 

DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE QUE REALIZARÁ OS SERVIÇOS 

 

1 - Coordenador Geral: profissional de nível superior em Engenharia Ambiental 

ou Sanitarista ou Ciências Biológicas, formado há pelo menos 10 (dez) anos 

com a seguinte experiência: ao menos um mestrado em Ciências Biológicas, 

Engenharia ou áreas afins e ao menos um doutorado em Ciências Biológicas, 

Engenharia ou áreas afins (comprovados conforme descrito no a seguir: 

deste documento; e trabalhos científicos na área de ciências ambientais ou 

trabalhos executados, comprovados através de atestados técnicos 

chancelados nas respectivas entidades profissionais competentes na área de 

gestão ambiental 

 

Especialista na Área dos Resíduos Sólidos: profissional de nível superior em 

Engenharia Ambiental ou Sanitarista ou Ciências Biológicas com as seguintes 

experiências: pelo menos um mestrado em Ciências Biológicas, Engenharia ou 

áreas afins, comprovados conforme descrito a seguir; e trabalhos científicos na 

área de ciências ambientais ou trabalhos executados, comprovados através de 

atestados técnicos chancelados nas respectivas entidades profissionais 

competentes na área de gestão ambiental  

 

Engenheiro Júnior: profissional de nível superior em Engenharia Ambiental ou 

Sanitarista comprovados conforme descrito a seguir com experiência em 
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trabalhos executados, comprovados através de atestados técnicos 

chancelados no CREA na área de elaboração ou desenvolvimento de planos e 

projetos relativos a coleta e manejo e disposição final de resíduos sólidos 

urbanos  

 

Auxiliar administrativo: profissional de nível superior em Administração com 

experiência em avaliação dos aspectos econômico-financeiros de serviços de 

saneamento ou em orçamento público ou em tarifação de serviços públicos e 

estudos de sustentabilidade financeira dos serviços  

 

Profissional da área de Comunicação: profissional de nível superior em 

Comunicação com experiência comprovada em mobilização social, em especial 

nas articulações comunitárias, identificação de lideranças, capacitação de 

agentes, educação socioambiental 

 

Advogado (pontuação mínima): com experiência comprovada na área 

ambiental, de saneamento ou legislação urbanística (pontuação mínima), com 

conhecimento de gestão administrativa municipal 

 

‘DAS COMPROVAÇOES 

 

Para a comprovação da experiência apresentada no currículo, serão aceitas as 

seguintes opções: 

 

Cópia do diploma de mestrado e doutorado, quando for o caso (apresentar 

diploma de todos os graus obtidos). Os diplomas de mestrado e 

doutorado podem ser substituídos pela cópia autenticada da ata de 

homologação da defesa de mestrado ou doutorado; ou 

Carta da instituição vinculada atestando a realização das atividades (com 

início e fim, se for o caso) caso o integrante tenha realizado atividades 

de Pós-Doutorado; ou  

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), das partes 

referentes à identificação e ao contrato de trabalho, acrescida de 

declaração do empregador que informe o período (com início e fim, se 
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for o caso) e a espécie do serviço de nível superior realizado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada; ou 

Declaração, atestado ou certidão públicas de tempo de serviço que informe 

o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço 

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, na 

Administração Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) no caso de servidor celetista; ou  

Contrato de prestação de serviços de nível superior ou recibo de 

pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração do contratante 

que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 

serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo. 

 

e.1. Tratando-se de profissionais autônomos vinculados ao CREA, 

deverá ser juntado, como requisito para cômputo da Experiência 

Profissional, o respectivo ART, devidamente registrado neste conselho, 

relativo aos períodos apresentados. 

 

 

Tabuleiro, __________________ 2015. 

 

Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO 3 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

PROCESSO N.º_______ 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 

Ao [Contratante] 

Prezados Senhores, 

Examinamos o teor dos documentos e apresentamos a presente proposta, em 

conformidade com as Especificações Técnicas da Licitação  __________, no 

valor de R$ …,...,.. (reais). Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a 

efetuar a completa prestação do serviço em conformidade com as 

Especificações Técnicas (Anexo I). Concordamos em manter a validade desta 

proposta por um período de 60 [sessenta] dias após a data da apresentação 

das propostas. Esta proposta é um compromisso vinculatório para nós e pode 

ser aceita a qualquer tempo antes do término daquele prazo. Estamos cientes 

de que V. Sas. não são obrigadas a aceitar a proposta de menor valor ou 

qualquer outra proposta que venham a receber. A seguir são apresentados os 

valores detalhados de cada item do contrato. 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos. 

 

ITENS DO 

CONTRATO 

PRODUTO 

APROVADO 

VALOR DE 

CADA ETAPA 

PMGIRS 

ACUMULADO DO VALOR 

DE CADA ETAPA PMGIRS 

I Produto 1 R$  R$  

II Produto 2 R$  R$  

III Produto 3 R$  R$  

IV Produto 4 R$  R$  

V Produto 5 R$  R$  

VI Produto 6 R$  R$  

VII Produto 7 R$  R$  
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_________________,__________de_____________ de 2015. 

 

 

Nome legível:____________________________________________________ 

Assinatura (Representante Legal):____________________________________ 

Carimbo da Empresa:______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

MINUTA DE TERMO CONTRATUAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nºxxx/2015 

 

 

CONTRATO N° ______ DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE (NOME MUNICÍPIO 

E A EMPRESA .......................................................  

 

 

APREFEITURAMUNICIPALDE (NOME MUNICÍPIO) situada na Rua 

(ENDEREÇO COMPLETO), representada por ................................., neste 

contrato denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de 

prestação de serviços em conformidade com a TOMADA DE PREÇOnº 

______/2015, e com a respectiva proposta da CONTRATADA, nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

Este contrato tem por objeto a prestaçãodeserviços deelaboração do plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de (NOME MUNICÍPIO, 

consoante especificações técnicas constantes na Tomada de Preços n. 

xxx/2015 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no 

Anexo I – Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como 

nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  
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O preço global estimado do presente contrato é de R$...,...,.. (mil reais), 

conforme os itens descritos no Termo de Referência (Anexo I) da Tomada de 

Preços xxx/2015, e descritos na Cláusula Terceira.  

 

Parágrafo Único  

 

Os valores contratados não sofrerão reajustes, ainda que prorrogado o contrato 

para atender as adequações técnicas que se fizerem necessárias, conforme 

disposto na Cláusula Sétima, ou em função de excepcionalidades, como a 

ocorrência de casos fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias 

durante a execução contratual.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços citados na Cláusula Primeira, 

conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) da 

Tomada de Preços n. xxx/2015, em especial o item 6 – etapas para elaboração 

do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e 7.1 – Produtos 

Esperados, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava 

deste instrumento, devendo entregar os seguintes produtos:  

 

I - Produto 1: Plano de Trabalho   

II - Produto 2: Plano de Comunicação e Mobilização Social  

III - Produto 3: Diagnóstico Técnico Participativo 

IV - Produto 4: Prognóstico  

V - Produto 5: Versão Preliminar do PMGIRS 

VI - Produto 6: Versão Final do PMGIRS.   

VII -  Produto 7: Relatório Síntese do PMGIRS 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou qualquer outro 

meio idôneo adotado pela Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO), após a 

efetiva prestação dos serviços e no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da 
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entrega do produto, de acordo com o cronograma previsto no Anexo I - Termo 

de Referência, expresso atesto/aprovação da Prefeitura Municipal de (NOME 

MUNICÍPIO) relativamente aos respectivos produtos estabelecidos no item 7.1 

– Produtos Esperados, do Anexo I - Termo de Referência, mediante a 

apresentação de nota fiscal de serviço, observando-se a retenção dos tributos 

e contribuições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 

conformidade com a legislação vigente, quando for o caso.  

 

Parágrafo Primeiro  

 

A Nota Fiscal/Fatura somente será emitida após o expresso atesto/aprovação 

dos respectivos produtos e determinação da Prefeitura Municipal de (NOME 

MUNICÍPIO) e, devendo especificar os recursos financeiros constante da 

Cláusula Quinta e especificado nas respectivas Ordens de Serviço.  

 

Parágrafo Segundo 

 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de suas obrigações, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, ou ainda de natureza fiscal.  

 

Parágrafo Terceiro  

 

Para que a CONTRATANTE efetue qualquer pagamento, deverá a contratada, 

por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, fazer prova do recolhimento 

mensal dos encargos sociais, previdenciários e fiscais, por meio da 

apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débitos (CND) 

previdenciária, trabalhista, do FGTS e das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal.  

 

Parágrafo Quarto  

 

Na Nota Fiscal/Fatura deverá vir destacado o seguinte:  
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I. O número da Tomada de Preços, o número deste Contrato, a descrição dos 

serviços prestados conforme o objeto do presente contrato (e respectivas 

ordens de serviço), com o respectivo valor bruto;  

II. As retenções na fonte de modo análogo àquelas previstas pela Secretaria da 

Receita Federal.  

 

Parágrafo Quinto  

 

A Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO) fará as retenções destacadas na 

Nota Fiscal/Fatura, previstas na legislação Federal, e as repassará, 

integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais – DARF.  

Caso a CONTRATADA esteja dispensada de alguma das retenções citadas, 

deverá apresentar documentação comprobatória, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, de forma análoga àquela prevista pela Secretaria da Receita 

Federal.  

 

Parágrafo Sexto  

 

Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter ou 

deduzir:  

 

I. O valor das multas porventura aplicadas;  

 

II. Os valores correspondentes aos eventuais danos causados à 

CONTRATANTE por prepostos da CONTRATADA; 

III. Os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro 

instrumento legal que, por força destes, a CONTRATANTE deva fazer a 

retenção e o recolhimento da exação.  
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Parágrafo Sétimo  

 

A Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO) reserva-se o direito de se 

recusar a efetuar o pagamento se, no ato do atesto/liquidação, a prestação dos 

serviços não estiver de acordo com a especificação disposta na Tomada de 

Preços n. xxx/2015 e seus Anexos.  

Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer serviço, o prazo de 

pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela 

CONTRATADA.  

 

Parágrafo Oitavo  

 

Os eventuais pagamentos processados pelo CONTRATANTE não isentam a 

CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à prestação 

dos serviços.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

As despesas decorrentes desta contratação serão pagos com recursos da 

Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

I - Da CONTRATADA  

 

a) O objeto contratado deverá ser realizado no local, dia e hora determinados 

pela CONTRATANTE, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I 

(Termo de Referência) da Tomada de Preços n. xxx/2015, e produtos dispostos 

na Clausula Terceira deste Contrato, seguindo ainda as disposições constantes 

na proposta da CONTRATADA.  

b) A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional da área de 

mobilização social. Esse profissional deverá ficar lotado na área de 

abrangência do Municípios durante todo o período de execução dos Serviço.  
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c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os eventos ora contratados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções, de modo a atender aos apontamentos dispostos nos 

pareceres da Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO) e/ou do Município.  

d) Os técnicos da CONTRATADA, quando nas dependências das instalações 

da CONTRATANTE, ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança 

da CONTRATANTE, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, higiene, 

trânsito e permanência em suas dependências.  

e) Caso a CONTRATADA não cumpra com os níveis de serviços previstos na 

Tomada de Preços n. xxx/2015, a CONTRATANTE, independente das sanções 

legais previstas, se reserva o direito de contratar terceiros para a execução dos 

serviços que não puderam ser executados pela CONTRATADA, incorrendo a 

CONTRATADA em todas as despesas decorrentes de tal fato.  

f) Executar os serviços com o necessário zelo, correção, celeridade e ética, 

envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da 

contratação.  

g) Empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exatidão no trato de 

qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 

obedecendo rigorosamente às normas que regem o exercício de cada 

profissão ali envolvida, especialmente do Conselho de Engenharia.  

h) Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto desta 

contratação, nem substabelecer, sem prévio consentimento e autorização 

expressa da CONTRATANTE.  

i) Zelar pelo sigilo dos dados, informações e quaisquer documentos que, 

porventura, venha ter acesso.  

j) Assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos 

decorrentes da mão de obra utilizada na execução dos serviços, em especial, 

os de natureza trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes de Convenção 

Coletiva de Trabalho, previdenciários, fiscais e tributários, não se 

estabelecendo qualquer vínculo do seu pessoal com a CONTRATANTE.  
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k) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação 

exigidas no Ato Convocatório.  

l) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência de falhas 

ou impropriedades que possam comprometer a execução dos serviços 

contratados.  

m) Corrigir, às suas expensas, no total ou em parte e a qualquer tempo durante 

a vigência do contrato, quaisquer omissões, vícios, defeitos ou incorreções 

referentes ao seu objeto quando verificadas, para atender as necessidades 

específicas da CONTRATANTE correlacionadas à sua execução, inclusive 

quanto aos apontamentos dispostos nos pareceres da Prefeitura Municipal de 

(NOME MUNICÍPIO).  

 

II - Da CONTRATANTE  

 

a) Emitir as ordens de serviços para a CONTRATADA com os elementos e 

informações necessárias à realização do objeto contratado.  

 

b) Supervisionar a entrega e realização do objeto contratado promovendo o 

acompanhamento e fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo.  

c) Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades observadas quando da 

realização do objeto contratado.  

d) Atestar na Nota Fiscal/Fatura a entrega e a realização do serviço contratado.  

e) Notificar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, 

bem como acerca da existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade.  

f) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato.  

g) Efetuar o pagamento, no prazo e nos termos deste Contrato.  

h) Proceder às retenções de tributos ou outros encargos fiscais previstos em 

lei, devendo providenciar o repasse ao órgão ou entidade credora na forma e 

condições previstas na legislação de regência.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO  
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O prazo de duração do presente Contrato é de 12 (quatorze) meses com 

vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no endereço eletrônico 

da Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO).  

 

Parágrafo Primeiro  

 

Os produtos deverão ser entregues pela CONTRATADA dentro da vigência do 

presente contrato, disposto no Caput desta Cláusula Sétima, salvo a ocorrência 

de casos fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua 

execução e, ainda, em razão do atraso justificado na validação dos produtos 

por parte dos Municípios e/ou da Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO ).  

 

Paragrafo Segundo  

 

Os produtos entregues pela CONTRATADA e que apresentem necessidade de 

adequação para atendimento aos apontamentos dispostos nos pareceres da 

Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO), que forem oficiados á 

CONTRATADA, deverão ser adequados pela CONTRATADA, e se necessário, 

novamente readequados até a entrega final do produto, independentemente de 

Termo de Prorrogação Contratual, sem qualquer reajustamento ou correção de 

valores, ainda que referidas adequações e readequações sejam procedidas 

posteriormente à vigência do contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:  

I - Advertência que será aplicada sempre por escrito;  

II - Multas moratória e/ou indenizatória;  

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

(NOME MUNICÍPIO);  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, no prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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V - A multa moratória será aplicada à razão de 0,5% (meio por cento) sobre o 

valor total dos serviços contratados, por dia de atraso no fornecimento dos 

serviços.  

VI - A multa indenizatória poderá ser aplicada, após regular processo 

administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de 

qualquer cláusula ou condição do contrato ou da Tomada de Preços e, em 

especial, nos seguintes casos:  

a) recusa em prestar os serviços relativos ao objeto contatado, multa de 10% 

(dez por cento) do valor total;  

b) prestação dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de 

qualidade, quantidade, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.  

VII - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% 

(trinta por cento) do valor do Contrato.  

VIII - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 

ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato.  

IX - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao 

pagamento de indenização à CONTRATANTE por perdas e danos.  

X - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de 

outro concorrente.  

XI - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 

ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.  

 

Parágrafo primeiro  

 

As multas estipuladas nesta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.  

 

Parágrafo segundo  

 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, para o pagamento. 



89 

 

Caso a importância devida não seja recolhida será descontada 

automaticamente dos valores a serem pagos à CONTRATADA, ou cobrado 

judicialmente conforme previsto em lei, inclusive com a inscrição do valor em 

dívida ativa da União e do estado (preencher com o estado em questão), se for 

o caso.  

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da 

CONTRATANTE.  

 

Parágrafo primeiro  

 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou prejuízo 

causado à CONTRATANTE.  

 

Parágrafo segundo  

 

A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do 

presente contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme 

os termos discriminados no Anexo I (Termo de Referência) da Tomada de 

Preços n. xxx/2015 e na proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  

 

O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura 

Municipal de (NOME MUNICÍPIO), com as devidas justificativas, quando 

necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto;  

 

Parágrafo primeiro  
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O contrato firmado poderá ser alterado com acréscimos ou supressões de até 

25% do valor contratual atualizado.  

 

Parágrafo segundo  

 

A CONTRATADA concorda e autoriza, nos termos do Parágrafo anterior, que a 

CONTRATANTE realize supressão unilateral em quaisquer de seus itens 

contratados, em percentuais superiores a 25 % (vinte e cinco por cento) do 

proporcional valor original do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, total 

ou parcialmente, nos casos de:  

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos;  

II. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos;  

III. Lentidão do cumprimento do serviço nos prazos estipulados;  

IV. Atraso injustificado no início do serviço;  

V. Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura 

Municipal de (NOME MUNICÍPIO);  

VI. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, não autorizadas pela Prefeitura Municipal de (NOME 

MUNICÍPIO);  

VII. Desatendimento das determinações regulares do funcionário da Prefeitura 

Municipal de (NOME MUNICÍPIO) designado para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. Cometimento reiterado de faltas na sua execução;  

IX. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
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X. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

XI. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato;  

XII. Razões de interesse público de alta relevância, justificadas e determinadas 

pela Diretoria da Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO) e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato;  

 

Parágrafo único  

 

Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 

CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

I. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.  

II. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação 

dos serviços contratados, salvo quando devida e expressamente autorizado 

pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  

 

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no 

endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de (NOME MUNICÍPIO), e em 

jornal de circulação estadual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

 

Fica eleito o foro de (NOME MUNICÍPIO) para dirimir quaisquer dúvidas na 

aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
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que seja. E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 

____________________________

, _____ de ______________ de 

2015. 

____________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

CONTRATADA 

 

                                                        ______________________________  

                            CONTRATANTE  

 

   TESTEMUNHAS:  

 

   NOME____________________ NOME 

____________________________  

CPF_______________________ 

 

CI_________________________ 

CPF 

______________________________  

CI 

_______________________________  
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) OU  

DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO E EXCLUSÃO DAS HIPÓTESES 

DO ART. 3º, I E § 4º, I A X, DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 

..................................................., inscrita no CNPJ sob n 

..................................., neste ato representada por 

........................................., portador (a) do RG n ........................., 

inscrita (o) no CPF sob o n ................................, declara sob as penas 

da lei que: 

     a sua receita bruta não é superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais), em cada ano calendário, conforme determina o Art. 

3, Incisos I, da Lei Complementar 123/06: 

     a sua receita bruta é superior a R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta 

mil reais), não ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

Declara ainda, que a empresa está excluída das hipóteses avençadas no Art. 

3, parágrafo 4, Incisos I a X da mesma lei estando apta a usufruir dos 

benefícios e vantagens legalmente conferidas, esclarecendo que não se 

enquadra em nenhuma das vedações legais, imposta pelo § 4º do art. 3º da lei 

citada. 

.Data e Assinatura do responsável 

Obs, Assinalar de acordo com a sua condição, ME ou EPP 
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO 

 

A empresa _________________________________, CNPJ Nº: 

_________________, por seu representante legal infra-assinado, declara 

para fins de participação e habilitação no Processo Licitatório Nº 

028/2015, declara, sob as penas da Lei, que assume a responsabiliza de 

comunicar ao MUNICÍPIO DE TABULEIRO, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação e que não se encontra incursa nos 

impedimentos e/ou sanções impeditivas de participar de Licitações, 

conforme previsto n os artigos 9º, § 2º, e 87, incisos III e IV, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Por ser verdade firma a presente declaração. 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura do Representante Legal 

Identidade/CPF 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 
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ANEXO 7 

MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2015 

LICITAÇÃO N.º 023/2015 

CONVITE 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ n.º 

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

.............................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade n.º ................................... e do CPF n.º ............................................, 

DECLARA, sob as penas da Lei  em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, 

do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

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

Local e data............................................... 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(Representante legal do licitante) 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 8 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, 

bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu 

representante legal infra assinado Sr __________________, (nacionalidade), 

(profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________ 

residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de 

________________, Estado de _________________ 

 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, 

expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro 

________,  na cidade de ________________, Estado de _________________ 

 

PODERES 

Para representá-lo na Licitação n.º 021/2015 promovida pelo Município de 

Tabuleiro, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar 

atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, 

impugnar, reconvir, recorrer, representar assinar contratos e ordens de serviço e 

funcionar junto às Comissões de Licitação e Cadastramento no que for necessário. 

Local e data  

_________________________ 
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ANEXO 10 

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob N° _____________________, Insc. Estadual N° 

________________, com sede na cidade de _______________Estado 

____, na Rua/Av. _________ ____________________________________, 

N° _______. Bairro _____, CEP Nº___________legalmente representada 

pelo(a)Sr.(a________________citar o 

cargo),________________CREDENCIAo(a)Sr.(a)_____________________

__________________, portador da Carteira de Identidade N°: _______, 

CPF N°: ______________, para representá-la perante a Comissão 

Permanente de Licitação, do Município de TABULEIRO, no Processo 

Licitatório N°: xxx/2015, podendo manifestar-se, interpor e desistir de 

recursos em todas as fases desta Licitação, rubricar propostas e assinar 

atas. 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE 

“PROPOSTA” 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 
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ANEXO 10 

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob N° _____________________, Insc. Estadual N° 

________________, com sede na cidade de _______________Estado 

____, na Rua/Av. _________ ____________________________________, 

N° _______. Bairro _____, CEP Nº___________legalmente representada 

pelo(a)Sr.(a________________citar o 

cargo),________________CREDENCIA o (a) 

Sr.(a)_______________________________________, portador da Carteira 

de Identidade N°: _______, CPF N°: ______________, para representá-la 

perante a Comissão Permanente de Licitação, do Município de TABULEIRO, 

no Processo Licitatório N°: 028/2015, podendo manifestar-se, interpor e 

desistir de recursos em todas as fases desta Licitação, rubricar propostas e 

assinar atas. 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE 

“PROPOSTA” 
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Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 

 

2 quaisquer outras despesas necessárias para a completa e total realização do 

estudo na forma especificada no presente instrumento. 

1 EQUIPE TÉCNICA (custo direto - mão de obra) 50.502,55 

1.1 COORDENADOR GERAL h 160 89,06 14.249,23 

1.2 ESPECIALISTA NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS h 80 102,48 8.198,45 

1.3 ENGENHEIRO JÚNIOR h 320 45,17 14.453,03 

1.4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO h 320 15,31 4.898,29 

1.5 PROFISSIONAL DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO h 160 31,81 5.090,28 

1.6 ADVOGADO h 80 45,17 3.613,26 

29.568,77 

2.1 OUTRAS DESPESAS 9.568,77 

DESPESAS DIVERSAS 

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 

PMGIRS 

METODOLOGIA - ANA 

Item ESPECIFICAÇÃO Unid. Quantitativo 

Prefeitura Municipal de Tabuleiro 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS mês 12.860,52 2.860,52 

IMPRESSÃO DE DESENHOS m² 400 11,00 4.400,00 

CÓPIA REPROGRÁFICA unidade 1000 0,15 150,00 

ENCADERNAÇÕES unidade 7 4,75 33,25 

DIÁRIAS unidade 10 205,00 2.050,00 

REFEIÇÕES unidade 5 15,00 75,00 

3 

3.1 ENCARGOS SOCIAIS 81,79% 

3.2 ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS 17,29% 

3.3 LUCRO 8,76% 

3.4 DESPESAS FISCAIS LEGAIS 16,62% 

PIS 1,65% 

COFINS 7,60% 
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ISS 5,00% 

FATOR K (MÃO DE OBRA) 2,53 

FATOR K (DESPESAS DIVERSAS) 1,27 

VALOR FINAL (MÃO DE OBRA) 127.519,32 

VALOR FINAL (DESPESAS DIVERSAS) 12.136,44 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO ORÇAMENTO 139.655,76 
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ANEXO 11 

 

RENÚNCIA À RECURSOS 

 

 

________________________________________, CNPJ nº 

________________, sediada à ___________________________________por 

seu representante, devidamente credenciado, 

Sr_________________________________ portador do RG nº ____________, 

para dar prosseguimento aos Atos do presente Processo Licitatório, desiste, 

formalmente, de interpor recursos, nos termos do inciso III, do art. 43, dos atos 

prescritos no art., 109, todos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Por ser verdade firma o presente, para todos os efeitos legais. 

 

Local e data 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Carimbo Identificador 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 
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