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PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA - Pedido 1.415/2018 

1. OBJETO 
 

1.1 Contratação dos serviços de limpeza urbana do Distrito de Quintinos, compreendendo o 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da área urbana 
do Distrito de Quintinos. As discrepâncias que por ventura forem encontradas entre as 
informações aqui contidas e a realidade local deverão ser corrigidas após visita ao trecho, visando 
sempre obter um procedimento mais adequado, tanto para a execução dos serviços quanto para a 
população. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 A contratação dos serviços acima elencados atenderá às necessidades de transporte de 
lixo domiciliar urbano nas ruas do Distrito de Quintinos até a Usina de Triagem e Compostagem 
de Lixo, no município de Carmo do Paranaíba. 

 
3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Entende-se por transporte domiciliar e comercial o transporte de forma adequada dos 
resíduos sólidos produzidos em edificações residenciais, comerciais e prédios públicos, bem 
como, seu transporte de forma adequada para as unidades de tratamento e/ou destinação final 
definidas pela Contratante. 

 
 
3.2  Frequência e horários: 
 
 3.2.1  Frequência: a coleta será realizada 03 (três) vezes por semana em todo Distrito, 

inclusive nos feriados. Totalizando, em 12 (doze) meses, uma quantidade estimada de 144 (cento 
e quarenta e quatro) diárias. 

 
 3.2.2 Horário: a coleta será realizada no período diurno. 
 
 3.2.3 Circuito/Setor: área urbana do distrito. 
 
3.3 Padronização do acondicionamento - Existem várias opções para acondicionar os 

resíduos que são depositados nas vias para serem coletados, como exemplo pode-se citar: 
•  Recipientes metálicos ou plásticos; 
•  Containers plásticos ou metálicos; 
•  Sacos plásticos tipo padrão; 
•  Sacos plásticos de supermercado. 
 
 3.3.1 Para o caso em estudo o mais adequado é adotar os sacos plásticos, de preferência os 

padronizados, pois estes proporcionam maior rapidez no trabalho de transporte, são mais leves, 
não sofre corrosão, evita ruído, favorecerem a higiene no manuseio do resíduo e evita acidentes 
com cortes e lesões na coluna devido a excesso de peso. 
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 3.3.2 A contratada deverá fazer a coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 
sejam em quais forem os recipientes utilizados para o seu acondicionamento, devendo a mesma 
comunicar os moradores das exigências legais e no caso de reincidência, comunicar a fiscalização 
do Município para as devidas providências. 

 
 3.3.3 Para seu recolhimento, os referidos resíduos deverão estar adequadamente 

acondicionados em sacos plásticos ou em recipientes com volume de até 100 (cem) litros e peso 
inferior a 30 (trinta) kg. 

 
 3.3.4 No caso de rompimento acidental dos mesmos, será de responsabilidade dos garis 

coletores o recolhimento integral dos resíduos espalhados na via pública. Da mesma forma, o 
tanque de armazenamento de chorume do veículo coletor deverá ser esvaziado sob 
responsabilidade da Contratada.  

 
3.4 Não poderá haver derramamento/espalhamento de lixo pela cidade e nem vazamento de 

líquido do caminhão coletor. O “critério de qualidade de coleta e transporte” será definido pela 
fiscalização posteriormente, utilizando como base o número de reclamações registradas (gráficos 
apresentados), notificação da fiscalização e formulários a serem distribuídos para parte da 
população. Novos bairros que vierem a ser incorporados à malha urbana deverão ser atendidos 
conforme a indicação da fiscalização sem custo adicional em relação à quilometragem. 

 
3.5 Caberá à contratada, em todos os casos, a responsabilidade pela comunicação formal à 

Prefeitura Municipal sobre problemas, localizados ou gerais, encontrados na execução dos 
serviços planejados, de modo a que esta possa readequar o planejamento feito, em tempo hábil. 

 
3.6 O contratado, empresa ou pessoa física, deverá atribuir ao motorista do veículo de 

transporte a responsabilidade solidária por atitudes condenáveis de qualquer membro da equipe 
na realização dos serviços e/ou no relacionamento com a população em geral, durante o serviço. 
Além disso, o motorista responsabilizar-se-á pela obediência aos roteiros e horários de coleta 
estabelecidos no planejamento, bem como por relatar explicitamente a seus superiores 
hierárquicos as dificuldades eventuais ou sistemáticas, encontradas durante a realização dos 
serviços, no máximo ao final de cada jornada de trabalho. Essas dificuldades deverão ser 
repassadas imediatamente pela contratada à Prefeitura Municipal, com vistas a seu adequado 
equacionamento. 

 
3.7 Serão excluídos dos serviços de coleta de lixo domiciliar e comercial os seguintes tipos 

de resíduos: 
a- Animais mortos; 
b- Materiais radioativos; 
c- Resíduos líquidos de toda espécie; 
d- Restos de móveis, colchões e seus similares; 
e- Entulho e restos de materiais de construção; 
f- Troncos, galhos e outros resíduos gerados na poda de árvores e manutenção de jardins, de 

residências particulares sem o acondicionamento correto, volume e peso acima do permitido. 
 
3.8  ÁREA ABRANGIDA - Deverá ser executada em todas as vias oficiais abertas à 

circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato e que estejam situadas no 
perímetro urbano do Distrito e desde que sejam acessíveis a veículos em marcha reduzida. 

 
3.9 Os resíduos coletados pelos veículos coletores deverão ser conduzidos até a Usina de 

Triagem e Compostagem de Lixo, no Município de Carmo do Paranaíba, localizada a uma 
distância estimada de 37 km. 
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3.10 A contratada deverá disponibilizar para a realização do serviço de transporte de lixo, 1 
(uma) unidade de veículo de transporte com carroceria basculante convencional, que deverá, 
obrigatoriamente, ser mantido em perfeitas condições de funcionamento, conservação e operação 
e substituí-lo imediatamente quando necessário por outro com as mesmas características do 
equipamento substituído. 

 
3.11 Toda manutenção dos equipamentos, bem como combustíveis e lubrificantes, pneus, 

etc., são de responsabilidade da Contratada. 
 
3.12 É de responsabilidade da Contratada todos os encargos sociais, fiscais e trabalhistas, 

caso haja contratação de pessoal para a prestação do serviço. 
 
3.13 Serão recolhidos os sacos de lixo proveniente da varrição pública, que estejam no 

percurso do roteiro de transporte. 
 
4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
4.1  Os serviços serão aceitos após vistoria da fiscalização e devem estar em conformidade 

com este Termo de Referência; 
 
4.2  O Secretário Municipal de Obras ou o responsável por ele designado ficará responsável 

por prestar os esclarecimentos e orientações necessárias ao regular andamento do serviço, tanto 
na sede da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos, situado na 
Avenida Tancredo Neves, nº 321 ou no telefone (34) 3851-2226. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, recrutar, registrar e treinar todos os 
trabalhadores, bem como o fornecimento de equipamentos e materiais necessários; 
 
5.2 Manter durante toda vigência do contrato o quantitativo mínimo de trabalhadores, veículos, 
equipamentos e materiais descritos na proposta de preço necessários aos serviços; 
 
5.3 Responsabilizar-se por todas as exigências da Previdência Social, bem como, da legislação 
trabalhista em vigor; 
 
5.4 Obedecer integralmente à legislação e normas de trânsito, e as relativas à higiene, segurança e 
medicina do trabalho, bem como respeitar  rigorosamente as recomendações técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT . 
 
5.5 Realizar todos os serviços com qualidade levando em consideração as instruções da Secretaria 
de Obras;  
 
5.6 Manter todos os veículos e equipamentos em bom estado de conservação e limpeza; 
 
 5.6.1 Não será admitida a utilização das vias públicas nem de logradouros para que a 
CONTRATADA, faça manutenção da frota, sob pena de sanções contratuais, salvo em caso de 
reparos emergências, o qual não poderá prejudicar o trânsito de veículos nem de pedestres. 
 
5.7 Apresentar a equipe sempre uniformizada e munida dos equipamentos de EPI para execução 
dos serviços quando for o caso; 
 
5.8 Apresentar os veículos munidos com tacógrafo, odômetro e horímetro selado devidamente 
aferidos pelo INMETRO, 
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5.9 Todos os veículos deverão possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais, 
pessoais e materiais. Deverá ser apresentado na assinatura do contrato. 
 
5.10 Após assinatura do contrato a CONTRATADA terá que apresentar a frota que será utilizada 
na execução dos serviços, para vistoria, a qual será realizada pela Secretaria de Obras, que poderá 
recusar o veículo que estiver em desacordo com o contratado. 
 
 5.10.1 Neste caso a substituição terá que ser imediata, sob pena de sanções 
administrativas. 
 
 5.10.2 Durante o transporte dos resíduos sólidos, os mesmos deverão ser acondicionados 
de forma adequada, visando evitar o transbordamento nas vias publicas; 
 
  5.10.2.1 Se houver transbordamento dos resíduos a CONTRATADA fica obrigada 
a recolher o mesmo, deixando assim as vias e logradouros limpos. 
 
 5.10.3 Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou reduções até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total contratado; 
 
 5.10.4 Substituir qualquer empregado quando solicitado pela CONTRATANTE, em 
virtude de conduta inadequada durante a execução dos serviços; 
 
 5.10.5 Prestar informações sempre que solicitada pela CONTRATANTE; 
  
 5.10.6 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções diagnosticadas pela fiscalização da CONTRATANTE, seja na execução dos serviços 
ou do equipamento utilizado; 
 
  5.10.6.1 Todas as mudanças solicitadas deverão ser cumpridas dentro do prazo 
estipulado pela fiscalização, sob pena de sanções administrativas. 
 
 5.10.7 Responsabilizar-se por todos os danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
 5.10.8 Permitir o livre exercício da fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando 
todas as informações solicitadas por ela; 
 
 5.10.9 Providenciar junto aos órgãos competentes, cujos custos correrão as suas expensas, 
o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação de licenças necessárias à 
execução do objeto contratado; 
 
 5.10.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, inclusive no tocante aos seus 
empregados, dirigentes e prepostos; 
 
 5.10.11 Manter durante toda a vigência do contrato sua condição de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
 5.10.12 Providenciar as suas expensas instalações suficientes para guarda dos 
equipamentos utilizados na execução dos serviços; 
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 5.10.13 Providenciar a caracterização dos veículos conforme descrito neste termo e de 
acordo com orientações da Secretaria de Infraestrutura; 
 
 5.10.14 Estabelecer normas de seguranças durante a execução dos serviços, visando à 
proteção dos trabalhadores e de terceiros; 
 
 5.10.15 Manter engenheiro e supervisor geral devidamente credenciado para representá-la 
junto à fiscalização da CONTRATANTE. 
  
 5.10.16 É vedado a CONTRATADA, terceirizar, no todo ou em parte, o serviço ora 
contratada, sem a prévia autorização expressa e escrita da CONTRATANTE; 
 
  5.10.16.1 Em caso de terceirização a CONTRATADA deverá justificar a 
necessidade e o percentual será o admitido pela lei. 
 
 5.10.17 A Contratada deverá manter atualizado o cadastro dos roteiros de transporte, 
incluindo horários, enviando cópia para a Fiscalização. Alterações nos roteiros, só serão feitas 
com autorização da Fiscalização. A Contratada deverá atender as vias e bairros que forem 
solicitados pela Fiscalização. 
 
 5.10.19 Apresentar no 5º dia útil do mês subsequente, as medições dos serviços e todos os 
anexos preenchidos e formulários constantes neste edital. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1 A Contratante obriga-se a: 

 
 6.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos;  

 
 6.1.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 
 
 6.1.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto e condições pactuadas; 
 
6.2 Fornecer todas as informações e documentos, a CONTRATADA, necessários ao bom 

desempenho dos serviços; 
 
6.3 Indicar formalmente a CONTRATADA a equipe responsável pela fiscalização dos 

serviços; 
 
6.4 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, advertindo, sempre que 

necessária alguma irregularidade detectada; 
 
 6.4.1 Neste caso a fiscalização determinará prazo para regularização. 
 
6.5 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 

 

7. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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7.1. A recusa do adjudicatário em fornecer os produtos no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, 
bem como o atraso, caracterizará descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação 
das seguintes sanções pelo MUNICÍPIO: 

7.1.1. advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

7.1.2. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para a contratação, na recusa de 
assinatura do contrato, quando regularmente convocado. 

7.1.3. multa de 2% (dois por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do 
fornecimento ou serviço não realizado. 

7.1.4.  5% (cinco por cento) sobre o valor do fornecimento ou serviço, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 

7.1.5. suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades; 

7.1.6. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo 
não superior a cinco anos; 

7.1.7. indenização ao CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

7.2. As sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao LICITANTE, no prazo de cinco 
dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
7.3. Extensão das penalidades: 

7.3.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública, poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) retardarem a execução do pregão; 

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e 
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
7.4 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, 

ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados 
à CONTRATANTE. 

 
7.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
7.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
 
 

Lineu Braz Cardoso 
Secretaria Municipal de Obras e Des. Urbano 


