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CONCORRÊNCIA Nº 15/2018 – CPL/PMSL
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120-50.482/2017
INTERESSADO: SECRATARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto
Federal nº 7.404/2010, a partir das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.
DATA DA LICITAÇÃO: 05/06/2018

HORÁRIO: 14:30 horas.

LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU
IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: wfr.cpl@gmail.com
EDITAL,
AVISOS,
DECISÕES
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
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CONCORRÊNCIA Nº 15/2018 – CPL/PMSL
EDITAL
A. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. PREÂMBULO
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 14 de
novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 25.925, de 17
de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que receberá os Documentos de
Habilitação e as Propostas de Preços, em sessão pública, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do tipo
TÉCNICA E PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO DIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, originada do Processo Administrativo nº. 120-50.482/2017, de interesse da SECRATARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se
subordina às normas gerais da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações da Lei Complementar
nº 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, sem exclusão de outras aplicadas à espécie.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. No primeiro caso, ser-lhe-á
fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, 210 x 267 mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao custo de reprodução do edital. Bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp, da Prefeitura de São Luís.
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central Permanente
de
Licitação
(http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp)
e
por
correio
eletrônico
(wfr.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a critério da CPL/PMSL. As
informações colhidas no ato da retirada do Edital, bem como informadas nos documentos de habilitação e
proposta de preços, serão reputadas válidas para fins de comunicação da CPL/PMSL.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma errônea, ou por
qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do licitante interessando. Assim,
cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do correio eletrônico, bem como manter o
sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma adequada.
2. LOCAL E DATA
A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, com a entrega e recebimento das Documentações e Propostas.
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra
09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
DATA: 05/06/2018.
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HORA: 14:30 horas
É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local determinado.
3. OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos
Sólidos – PMGRS de São Luís, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto Federal nº
7.404/2010, a partir das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.
3.2. O valor máximo para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez
mil reais).
4. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico.
5. FONTES DE RECURSOS
A despesa será paga através de compensações ambientais celebradas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, nos termos do art. 79-A da Lei 9.605/98, do art. 140, inciso III do Decreto Federal 6.514/2008 e do
art. 19, inciso IX da Instrução Normativa n° 001/2007.
6. PRAZOS
6.1. Para assinar o contrato: O licitante vencedor deverá assinar contrato e retirar o respectivo instrumento
contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação feita pelo órgão. A
Administração promoverá no prazo legal a publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União e/ou
no Diário Oficial do Município.
6.2. Para início: O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da
publicação do extrato do contrato no Dário Oficial da União e/ou do Município, considerando para seu cálculo
o que ocorrer por último.
6.3. Ordem de Serviço: Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do prazo para início.
B. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7. FORMA
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no item 12 (Documentos de Habilitação) e que tenha especificado como objetivo social
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da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade de serviços compatíveis com o objeto do
edital. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 2, deste edital, da Documentação e da Proposta
de Preços, endereçadas à CPL - Central Permanente de Licitação.
7.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as
condições do presente Edital e seus anexos.
7.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no parágrafo 3°, do art. 41, da Lei nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores.
7.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, além dos elencados no art. 9 ° da Lei
8.666/93:
7.3.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
7.3.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
7.3.3. Empresas que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do
direito de contratar com órgãos da Administração direta e indireta do Município ou tenham sido declaradas
inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
7.3.4. Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sócio sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no Município.
7.3.5. Empresas apresentadas em consórcio ou por outras formas.
7.3.6. Empresas que estiverem sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou tenha sido suspensa
de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer dos poderes da União.
7.3.7. Pessoa natural ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de
outra licitante.
7.3.8. Nos demais casos do art. 9º da Lei nº 8.666/93.
8. CUSTOS DA LICITAÇÃO
O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. A
Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
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9. VISITA TÉCNICA
9.1. Não haverá visita técnica.
10. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
10.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos,
documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s)
anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante
junto a Central Permanente de Licitação.
10.2. Os interessados poderão solicitar até o 2º (segundo) dia anterior a data de entrega dos envelopes de
Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através de cartas registradas, e-mail: wfr.cpl@gmail.com
ou protocolizadas no endereço da Central Permanente de Licitação – CPL, indicado no item 2 deste Edital e
no “Aviso de Licitação”. A CPL responderá pelo e-mail e no site da CPL, antes da data de entrega das
propostas. A falta de respostas da CPL aos questionamentos ou o atraso em sua divulgação poderão
acarretar o adiamento da data da entrega das propostas a fim de manter a isonomia entre os interessados.
10.3. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e
Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante. Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicarão
na inabilitação ou desclassificação do licitante.
10.4. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer motivo,
por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos,
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário Oficial
da União e no Diário Oficial do Município.
10.5. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da
Documentação e Proposta(s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na
forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
(Documentação e Preço).
10.6. Impugnação do Edital
10.6.1. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei 8.666/93.
Poderá ser enviada para o e-mail: wfr.cpl@gmail.com ou ser protocolizada, de segunda a quinta-feira das
13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação,
na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820, nos seguintes
prazos:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação;
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b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
10.6.2. A Central Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
10.6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.6.4. A decisão do julgamento da impugnação será disponibilizada exclusivamente no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
C. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
11. INSTRUÇÕES GERAIS
11.1. Os licitantes deverão apresentar um envelope para a documentação de habilitação e, um envelope da
proposta de preços, no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em envelopes lacrados em cuja
parte externa, além da razão social, estejam escritos:
ENVELOPE “N.º 01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
ENVELOPE “N.º 02” – PROPOSTA TÉCNICA
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
ENVELOPE “N.º 03” – PROPOSTA DE PREÇOS.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
11.2. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope,
fechado, denominado Envelope 1. Deverá ser endereçado a Central Permanente de Licitação, indicando
clara e visivelmente, o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação, número do Cadastro
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Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do correio eletrônico (e-mail). Essa via deverá ser,
obrigatoriamente, em original, por qualquer processo de cópia autenticada.
11.3. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope, fechado,
denominado Envelope 2, e endereçadas a Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente
o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA TÉCNICA), o número
do Edital, o objeto da licitação, número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do
correio eletrônico (e-mail).
11.4. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, digitada em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, denominado Envelope 3, e endereçadas
a Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope,
a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação, número
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do correio eletrônico (e-mail).
11.5. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, credencial de seu representante com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, como Carta
Credencial, com firma reconhecida pelo representante legal da Empresa, nos termos do modelo do ANEXO
IV deste Edital. O signatário da Credencial deverá comprovar a condição de responsável pela empresa.
a) O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da Empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) É facultada ao licitante a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 11.4. A falta da
apresentação desse documento somente impedirá que o representante do licitante se manifeste ou
responda pelo mesmo durante o processo licitatório.
c) O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 11.4, devendo comprovar esta qualidade através do Contrato
Social, Estatuto ou documento pertinente.
d) Nenhuma pessoa física poderá representar mais de um licitante.
e) Os credenciados deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº.
4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constate
do Anexo II deste Edital.
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
12.1. Habilitação Jurídica
12.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
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12.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
12.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
12.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF.
12.2.2. Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação.
12.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativa ao domicílio ou sede do licitante
através de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
12.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante apresentação da:



Certidão Negativa de Débitos.
Certidão Negativa de Dívida Ativa

12.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a:
 Certidão Negativa de Débitos Municipais.
 Certidão Negativa de Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
12.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada
mediante a apresentação de:
 Certificado de Regularidade de Situação, perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica
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Federal.
12.2.7. Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através
da apresentação de:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa.

12.3. Qualificação Econômica - Financeira
12.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para entrega das
propostas. Quando se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação da
autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da Corregedoria
local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado.
12.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação;
12.4.2.1. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social por meio de cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
12.4.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura,
acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado
com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta;
12.4.2.3. Considera-se exercício social o período indicado no artigo 1.078, inciso I,
do Código Civil, independentemente da opção da sociedade empresária pela adoção
de SPED Eletrônico.
12.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________ATIVO TOTAL ________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
9
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12.3.4.1. A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no item
12.3.4. deverá comprovar Patrimônio Líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação.
12.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.4. Qualificação Técnica
12.4.1. A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação conjunta dos seguintes
documentos:
12.4.1.1. Comprovação de Certidão de Regularidade Pessoa Jurídica fornecida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) da sede do licitante, que comprove o número de registro.
12.4.1.2. Certidão de Inscrição e Regularidade de Pessoa Física do responsável técnico da licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede da licitante.
12.4.1.2.1. O vínculo do responsável técnico com a empresa deverá ser comprovado do seguinte modo:
a) Registro da empresa no CRA em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico;
b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
c) CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
d) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
e) Contrato de Prestação de Serviços;
f) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá
constar nome completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o
corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura
do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão
aplicadas as sanções previstas na legislação vigente.

12.4.1.3. Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa licitante/proponente para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta
licitação, a ser feita no intermédio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado técnico, fornecido (s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha executado, a contento, a
Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em municípios de população
de no mínimo 500.000 (quinhentos mil) habitantes.
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12.4.1.4. Comprovação da qualificação técnico-profissional, indicando a empresa possuir em seu quadro
de pessoal, pelo menos um profissional de nível superior reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado
de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida por este conselho
e que comprovem ter o profissional executado para órgão ou entidade da Administração Pública Direta
e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviço
de Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
12.4.1.4.1. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado do seguinte modo:
a) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
b) CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
c) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
d) Contrato de Prestação de Serviços;
e) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração formal,
assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da
licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a
licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas
na legislação vigente.
12.4.1.4.2. Deverão constar dos atestados de capacidade técnico profissional, ou das certidões expedidas
pelo conselho de classe, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de
execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s),
seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s); especificações técnicas dos serviços e os
quantitativos executados.
12.4.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.
12.5. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do ANEXO VI.
12.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme ANEXO I.
12.7. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. (ANEXO V)
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12.8. Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação e não
comprovarem que a atividade técnica é compatível com o objeto da licitação será julgado inabilitado e terão
suas propostas devolvidas devidamente lacradas.
12.9. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos.
12.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida ao proponente.

13. PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS (ENVELOPES 2 E 3)
13.1. PROPOSTA TÉCNICA
13.1.1. As Propostas Técnicas serão avaliadas e classificadas em função das informações fornecidas pelas
licitantes, obedecendo os critérios constantes no Termo de Referência (Anexo VII).
13.1.2. Os documentos que compõem a PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 2 – deverão ser apresentados
impressos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e assinados pelo representante legal, ou mandatário
especificamente credenciado. No caso de ser assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação
da procuração outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na
documentação de habilitação.
13.1.3. Deverão constar na Proposta Técnica os seguintes elementos:
13.1.3.1. EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE: A experiência da PROPONENTE deverá ser comprovada por
meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em
nome do licitante, de serviço(s) de:
a)

Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

b) Elaboração de Plano Diretor de Resíduos Sólidos.
c)

Elaboração de Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos.

d) Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
13.1.3.2. EQUIPE TÉCNICA: A equipe mínima de projeto deverá ser de 02 (dois) profissionais com formação
de nível superior em uma das seguintes áreas: Engenharia Ambiental ou de Meio Ambiente, Engenharia Civil,
Engenharia Sanitária/Sanitarista ou Engenharia Química.
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13.1.3.2.1. A qualificação da equipe deverá ser realizada através da comprovação da experiência na
atividade requerida, de pelo menos um dos profissionais, por meio da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados do(s) Certificado(s) de
Acervo Técnico - CAT expedido(s) pela entidade profissional competente (registro do sistema CREA), de
acordo com os subitens abaixo:
a) Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
b) Elaboração de Plano Diretor de Resíduos Sólidos.
c) Elaboração de Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos.
d) Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
13.1.3.2.2. Deverá ser apresentada a Certidão de Inscrição de Pessoa Física dos membros da equipe da
Proponente junto ao Conselho de Classe.
13.1.3.2.3. O vínculo dos membros da equipe técnica com a empresa deverá ser comprovado do seguinte
modo:
a) Registro da empresa no CREA em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico;
b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
d) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
e) Contrato de Prestação de Serviços;
f) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante
caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante
vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação
vigente.
13.1.3.2.4. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional deverão participar de serviço objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela gestora do
contrato.
13.1.3.3. PLANO DE TRABALHO: Apresentação de Plano de Trabalho com uma proposta de execução do
13

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 15/2018
=====================================================================================
serviço, detalhando suas diversas etapas, compatível com o objeto desta licitação e especificamente com o
Termo de Referência.
13.1.4. Será desclassificada a Proposta Técnica que:
a. Apresente-se em desacordo à forma exigida neste edital;
b. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o disposto neste edital ou
quaisquer imposições ou condições aqui não previstas;
c.

Desrespeite as qualificações e quantidades mínimas exigidas neste termo de referência;

d. Apresente Cronograma de Execução superior ao estabelecido neste Termo de Referência ou;
e. Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na proposta comercial.
13.1.5. A Proposta Técnica será avaliada com base nas informações da proponente e da equipe de projeto,
conforme o item 24.1 do presente termo de referência.

13.2. PROPOSTA DE PREÇOS
13.2.1. O envelope n.º 03 deverá conter Proposta de Preços digitada ou impressa por qualquer meio usual,
em papel timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de
modo a não ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, devidamente datadas e assinadas por
representante legal da licitante, numerada sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
13.2.2. Deverá constar na proposta:
a) Nome empresarial, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do
Ministério da Fazenda;
b) Descrição das características técnicas dos serviços a serem prestados, observado o presente Termo de
Referência;
c) Assinatura de autenticação, identificada por carimbo ou editoração eletrônica.
13.2.3. A proposta de preço deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas devidamente acompanhada de planilha de custo, que contemple todas as despesas, inclusive os tributos
pertinentes - datada e assinada pelo responsável da empresa, em envelope fechado, devidamente
identificado, na forma deste Edital.
13.2.4. O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
data da apresentação da mesma.
13.2.5. O preço será da totalidade da prestação de serviços, apresentado em algarismo e por extenso, em
moeda corrente brasileira.
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13.2.6. Em caso de divergência entre os valores por extenso e seu correspondente em algarismo, prevalecerá
os valores por extenso;
13.2.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero ou
manifestamente inexequíveis.

D- ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
14. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E
PROPOSTA DE PREÇOS.
14.1. As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 2 deste Edital, com a
participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em
assistir.
14.2. Nas sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um desses representantes poderá se manifestar. Neste momento, as empresas licitantes deverão
ser representadas pelos representantes designado no Contrato Social ou Procuradores, estes munidos das
respectivas procurações por instrumento público ou privado, assinado pelo representante legal. Demais
interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela
Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem.
14.3. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença dos
participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação, e
posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.
14.4. A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências
deste Edital e seus anexos, visando à habilitação de empresas licitantes. Os licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
14.5. Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
14.5.1. A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação só será aceita por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente registrado em processo administrativo
e aceito pela Comissão de Licitação.
14.6. Depois de divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as propostas de
Preços poderão ser devolvidos aos licitantes não habilitados, caso todos os licitantes manifestem a
desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, após
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será
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marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
14.7. Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes classificados.
Os valores das Propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da
Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes.
14.8. Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes.
14.9. Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos aos licitantes
ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações
referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações
sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação, obedecidas as fases distintas
da licitação.
14.10. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou o órgão interessado
quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de Propostas e na tomada de
decisões para a adjudicação de qualquer serviço, podem resultar na rejeição de sua Proposta.
14.11. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
14.12. Serão inabilitadas ou desclassificadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento
exigido neste edital e seus anexos ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela Comissão de
Licitação à luz do Edital
15. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1. A Comissão de Licitação analisará a Documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal dos licitantes para executar eficazmente os
serviços objeto do presente Edital e seus anexos.
A não apresentação de qualquer exigência formulada neste Edital implicará na inabilitação do Licitante.
15.2. As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente Edital e seus anexos e
observados, no que couberem, as leis, decretos e demais especificações constantes do Termo de
Referência.
16. EXAME DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E DE PREÇO
16.1. Vencido o prazo de recurso da habilitação ou inabilitação sem qualquer manifestação, ou decididos os
recursos eventualmente apresentados, a Comissão convocará as CONCORRENTES habilitadas para
reunião de abertura dos envelopes de Proposta Técnica e Proposta de Preços no endereço indicado no
preâmbulo deste EDITAL, mediante publicação no sítio eletrônico da CPL e através de mensagem ao correio
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eletrônico dos interessados.
16.1.1. Na data, horário e local definidos no ato convocatório para reunião de abertura de Propostas Técnica
e Preço, será iniciada sessão pública e, à vista dos interessados presentes, os respectivos envelopes das
CONCORRENTES habilitadas serão abertos e as propostas serão rubricada pelos participantes do processo
e pelos membros da Central Permanente de Licitação, procedendo-se seu julgamento, em conformidade com
a legislação vigente e com os critérios estabelecidos neste EDITAL e seus anexos.
16.1.2. Caso a Comissão verifique a necessidade de mais tempo para análise conclusiva das Propostas
Técnica e Preços, a sessão pública poderá ser devidamente suspensa
16.2. O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados
os dispositivos constantes no art. 45, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de “TÉCNICA E
PREÇO”, sendo classificadas, as propostas, em ordem decrescente de Nota Final, obtida através do
resultado da formula aplicada sobre a Nota da Proposta Técnica e Nota Financeira como mostrado a diante.
16.3. Da Proposta Técnica
16.3.1. Abertos os Envelopes de Proposta Técnica, a Comissão, apreciará a proposta de cada
CONCORRENTE habilitada, conforme os quesitos e critérios de avaliação definidos no Termo de Referência.
16.3.2. Os pontos serão conferidos à CONCORRENTE que apresentar documentação rigorosamente
conforme indicado neste EDITAL.
16.3.3. A aferição da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA analisada será feita através do somatório dos pontos
da Equipe Técnica e Experiência da Empresa, respeitando-se os limites de máximos e mínimos, quando
estabelecidos, conforme fórmula que segue:
NT = 100 x (PET + PEE)
TM
Onde:
NT = Nota Técnica da empresa
PET = Pontuação da Equipe Técnica
PEE = Pontuação da Experiência da Empresa
TM = Máxima pontuação observada dentre todas as empresas.
16.3.3.1. Considera-se o cálculo com 2 (duas) casas decimais em todos os valores.
16.3.4. Será considerada classificada, e, portanto, habilitada à fase de julgamento das Propostas Financeiras,
apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um das Tabelas
relativas à Equipe Técnica e Experiência da Empresa.
17

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 15/2018
=====================================================================================

16.4. Da Proposta de Preço
16.4.1. Após a análise das Propostas Técnicas, a Comissão passará a análise das Propostas de Preços,
especialmente em relação ao atendimento das condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.
16.4.2. Às Propostas de Preços de cada CONCORRENTE será atribuída Nota de Preço, de acordo com a
seguinte metodologia de cálculo:

NF = 100 x (PM)
P
Onde:
NF = Nota Financeira;
PM = Menor preço apresentado dentre as propostas válidas;
P = Preço da Proposta Financeira analisada;
16.4.3. Considera-se o cálculo com 2 (duas) casas decimais em todos os valores.
16.4.4. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais:
a) que não atenderem às exigências deste EDITAL;
b) cujo valor ultrapasse o limite estabelecido neste EDITAL;
c) que contiver rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que dificulte a exata
compreensão do enunciado;
d) que contiverem emendas, ressalvas ou omissões;
e) que seja incerta ou se vincule a condição futura ou ince;
f) comprovadamente inviável, inexequível ou incompatível com os objetivos da licitação; ou
g) que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que não estejam previamente
autorizados em lei e à disposição de todas as CONCORRENTES.
16.4.5 - O julgamento de que trata o item anterior, quando necessário, será realizado por meio da análise da
coerência das projeções e informações constantes da Proposta Comercial
16.5. Classificação
16.5.1 - A classificação das CONCORRENTES será feita de acordo com a Nota Total por elas obtida, de
acordo com a seguinte metodologia de cálculo:

MPF = (NT x 6,0) + (NF x 4,0)
Onde:
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MPF = Média Ponderada Final
NT = Nota Técnica da Empresa
6,0 = Multiplicador da Nota Técnica da Empresa
NF = Nota Financeira
4,0 = Multiplicador da Nota Financeira
MPF = (NT x 6,0) + (NF x 4,0)
Onde:
MPF = Média Ponderada Final
NT = Nota Técnica da Empresa
6,0 = Multiplicador da nota da Proposta Técnica
NF = Nota Financeira
4,0 = Multiplicador da Proposta Financeira
16.5.2. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Edital e obtiver a maior
pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima.
16.5.3. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de acordo
com os critérios previstos neste Edital.
16.5.4. Para efetuar os cálculos matemáticos indicados, serão considerados até 02 (dois) algarismos após a
vírgula decimal, sendo que para o segundo algarismo será considerado a seguinte convenção: se o quinto
algarismo for menor ou igual a cinco, o mesmo será mantido, caso seja maior que cinco deverá ser
acrescentado de uma unidade.
16.5.5. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados.
16.5.6. A Comissão e/ou o órgão poderão optar pela convocação dos demais proponentes, obedecida
sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas pelo primeiro classificado,
no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviço.
16.5.7. Encerrado o exame das Propostas Técnica e de Preços, a Comissão elaborará o Relatório de
Julgamento, e seu resultado será divulgado na mesma sessão, ou em outra sessão que a Comissão designar
(caso necessário) ou, ainda mediante publicação no site da CPL, sendo consignada a Nota Total de cada
CONCORRENTE habilitada e as razões que fundamentaram e motivaram a decisão exarada.
E. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO
CONTRATO.
17. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
17.1. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei
nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
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17.3. Recursos quanto ao resultado deverão ser dirigidos à Presidente da Central Permanente de Licitação CPL do Município por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação ou da lavratura da ata ou de sua
referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
05(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente
para decisão definitiva.
17.4. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00
horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas para o
endereço eletrônico wfr.cpl@gmail.com.
17.5.
O
julgamento
do
recurso
será
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.

publicado

exclusivamente

no

site

17.6. O resultado final da licitação, após a Comissão de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
será submetido à homologação pela Autoridade Competente.
18. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
18.1. A Central adjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atenderem em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor valor após correções eventuais.
Preliminarmente à assinatura do contrato, a Administração deverá anexar nos autos, declarações impressas
relativas à consulta do Certificado de Registro Cadastral, acerca da situação da contratada, que deverá ser
repetida, todas as vezes, antes do pagamento das faturas relativas à contratação. Em havendo
irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à interessada, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou enquadrar-se nos motivos do art. 78, da
Lei nº 8.666/93.
18.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 6.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.3. Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer motivo poderá o
órgão, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro)
classificado.
18.4. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos na Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.5. O órgão se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as Propostas de
Preços a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
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18.6. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma
do art. 70, da Lei n 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais
e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do
cumprimento de suas obrigações.
19. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A contratada é responsável por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.
70, da Lei nº 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
20. FISCALIZAÇÃO
20.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão levados a efeito por equipe técnica do Órgão.
20.2. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
20.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com o CONTRATO.
20.4. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por
pessoas devidamente credenciadas.
20.5. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado (os) ou por
Comissão Fiscal.
20.6. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua
conclusão.
20.7. As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedida por
escrito, cabendo ainda fazer os seus registros no livro de ocorrências diárias.
F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
22. FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O órgão autorizará o pagamento à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços
integrantes da Proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos.
Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução
dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital
e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e
executados.
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23. RESCISÃO CONTRATUAL
23.1. A demora sem justificativa na execução parcial ou total dos serviços autoriza a CONTRATANTE a
declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal.
23.2. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, sub-rogação ou
transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com a expressa e prévia anuência
da CONTRATANTE.
23.3. A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de pleno direito da
Contratante, observado o disposto na Legislação vigente.
23.4. Nos casos previstos nos subitens 23.2 e 23.3 a CONTRATANTE tomará automaticamente posse de
todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos e ferramentas existentes no canteiro dos serviços,
indenizando a CONTRATADA, na forma da Lei.
23.5. Nas demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93.
24. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
24.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem:
24.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação (por correio eletrônico) e
publicação do ano no sítio oficial da CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) do
ato ou lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação de licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Rescisão do Contrato;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
24.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
24.1.3. Pedido de reconsideração de decisão, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato.
24.1.4. O recurso será dirigido a Presidente da Central Permanente de Licitação, por intermédio da
22

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 15/2018
=====================================================================================
COMISSÃO.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
25.2. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN
ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.
25.3. Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 8.666/93
de 21/06/93 e suas alterações posteriores, bem como na Minuta do Contrato.
25.4. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado no preço global proposto pelo licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
25.5. Constituem anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Termo de Referência com todas as suas
especificações minuta do contrato a ser firmado.
25.6. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela SECRETARIA/PREFEITURA:
a) Quando houver modificação do Projeto Básico ou de especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
II - por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução, caso tenha tal exigência na
minuta do contrato;
b) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, bem com do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da execução dos serviços;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
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contratada e a retribuição do órgão para a justa remuneração dos serviços, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
d.1) A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
d.3) No caso de supressão dos serviços, se a contratada já houver adquirido os
materiais, estes deverão ser pagos pelo órgão pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que
regularmente comprovados.
d.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
d.5) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contrato, o órgão deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial.
d.6) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a Celebração de aditamento.
25.7. A critério exclusivo do órgão e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, do Secretário
Municipal, a CONTRATADA poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte do
serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
25.8. Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071820, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 18:00 horas, e sexta- feira, das 08:00 às 13:00 horas, No
primeiro caso, será fornecido mediante a entrega nesta CPL, de 01 (uma) resma de papel tamanho A4, ultra
branco, correspondente ao custo de reprodução do edital..
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25.9. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá este último.
25.10. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de
outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado
diploma legal.
G - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO.
01. Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
02. Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
03. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
04. Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção)
H. ANEXOS
Integram o presente Edital, independente de transcrição:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte
Carta Credencial
Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Projeto Básico/Termo de Referência
Minuta do Contrato
São Luís (MA), 13 de abril de 2018.

Wilma Freitas Rodrigues
Membro/Relatora – CPL
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no
item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial
o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI
11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita
no CNPJ nº
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do Edital, do
PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2017
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa (identificação da empresa),
vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. (nome do representante), carteira de Identidade n.º (número
da carteira de identidade) é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.
E-mail: xxxx@xxxxx.xxxx.xx

Atenciosamente,

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal,com a qualificação, RG e CPF)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

(identificação do representante legal da empresa), na qualidade de representante legal
da empresa (nome da empresa) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n.º
8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a
participar da licitação em referência.

(local e data),

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal,com a qualificação. RG e CPF)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(identificação da Empresa), inscrito no CNPJ nº (número do Cadastro Nacional Pessoa
Jurídica), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) (nome do representante da Empresa),
portador (a) da Carteira de Identidade nº (número da identidade) e do CPF nº (número do Cadastro
Pessoa Física), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1793,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1799, 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

(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos é um passo fundamental na
busca da melhoria do Saneamento Básico e do gerenciamento de resíduos no Município de São Luís, em
conformidade com a Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 que estabelece Diretrizes Nacionais para
o Saneamento Básico e com a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que estabelece a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
De acordo com o artigo 19, § 1°, da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
§ 1° O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido
no plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007,
respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto
no § 2°, todos deste artigo.
2. OBJETO
Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto
Federal nº 7.404/2010, a partir das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.
a. Diagnóstico da situação atual.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de
destinação e disposição final adotadas;
b. Proposta de intervenções com base na análise de diferentes cenários alternativos e
estabelecimento de prioridades.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da
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Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos
riscos ambientais;
[...]
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº
11.445, de 2007;
c. Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo.
Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual
abrangerá, no mínimo:
[...]
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização,
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os
demais planos setoriais;
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada;
d. Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e metas
estabelecidas.
Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual
abrangerá, no mínimo:
[...]
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas,
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação
e operacionalização;
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante
a valorização dos resíduos sólidos;
e. Ações de emergências e contingências.
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Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual
abrangerá, no mínimo:
[...]
IV - ações para emergências e contingências;
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
f. Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas.
Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual
abrangerá, no mínimo:
[...]
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e
eficácia das ações programadas.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art.
33.
g. Logística Reversa.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa
na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento,
bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS.
h. Regras para o Transporte dos Resíduos Sólidos.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e
estadual.
i. Elaboração de estimativas econômicas referentes ao Projeto.
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j. Programação de revisão e atualização do Plano.
Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos
de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico
para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:
[...]
§ 4° Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não
superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Art. 19 da Lei 12.305/2010 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
[...]
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente
o período de vigência do plano plurianual municipal.
k. Estabelecimento de mecanismos e procedimentos para a garantia de efetiva participação da
sociedade em todas as etapas do processo de elaboração, implantação e revisão do plano.
Art. 3º da Lei 12.305/2010 - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informações e participação nos
processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
l. Preparação de Audiência Pública para a apresentação do Plano
Art. 19 da Lei 11.445/2007 - A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual
abrangerá, no mínimo:
[...]
§ 5° Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento
básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de
audiências ou consultas públicas.

3. JUSTIFICATIVA
O primeiro e fundamental passo a ser dado, em termos de gestão pública, é fazer com que a
legislação vigente seja cumprida. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, aprovada pela Lei n° 12.305/10 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010,
preestabelece como deve ser feita a gestão integrada dos resíduos sólidos atribuindo, inclusive,
responsabilidades ao Poder Público, ao setor empresarial e à sociedade.
O PNRS criou instrumentos como os Planos de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva, os sistemas
de logística reversa dentre outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade
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compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e
outras formas de associação, o monitoramento, a fiscalização e a educação ambiental.
Tais instrumentos foram estabelecidos para efetivar o cumprimento das diretrizes e dos
princípios pelo PNRS enquanto valores a serem buscados pelos sistemas de gestão de resíduos como, por
exemplo: uma visão sistêmica da gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis ambientais, sociais,
culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública, o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo dos produtos, o reconhecimento do resíduo reaproveitável e reciclável, respeito às
diversidades locais e regionais, o direito da sociedade à informação e ao controle social.
Art. 6°, Lei 10.305/10 - São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de
sustentação estimada do planeta;
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial
e demais segmentos da sociedade;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços;
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma
de minimizar impactos ambientais;
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matériasprimas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada
de resíduos sólidos;
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção
de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos
dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e
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financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis;
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XIV - 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;
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
Tais diretrizes devem, não só motivar as políticas públicas e privadas, mas também servir de
justificativa para as mesmas no que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduo.
De acordo com o PNRS, a gestão de resíduos em âmbito local, deve ser feita por meio do Plano
Municipal de Gestão de Resíduos. Este deve ter como base o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos
gerados no respectivo território, tendo nele detalhados a origem, o volume, a caracterização e as formas de
destinação e disposição final adotadas. Devem ser previstas metas de não geração, redução, reutilização,
coleta seletiva e reciclagem, dentre outras, visando reduzir a quantidade de rejeitos a serem encaminhados
para disposição final. O Plano Municipal deve ser elaborado de forma participativa e transparente, tendo seu
conteúdo articulado com outras leis que tratam de resíduos.
Ainda para garantir o acompanhamento, o monitoramento, o controle cidadão e a revisão
periódica das metas contidas nesses planos, devem ser instituídos os indicadores de desempenho
operacional e socioambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; da
coleta seletiva; da implementação e operacionalização da política reversa; e dos planos de gerenciamento
de resíduos industriais, minerários, da construção civil e da saúde.
De fato, é no plano local que tais questões devem ser enfrentadas. Não somente porque a
gestão de resíduos é competência do município, mas por este ter mais condição de conhecer a real situação
de vida de seus habitantes. Nos termos da Lei 12.305/2010, cabe ao município elaborar o “Plano Municipal
de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGRIS)” como condição para o acesso aos recursos da União destinados
à gestão de resíduos e à limpeza urbana. O plano, por sua vez, deve levar em consideração as
especificidades locais e basear-se em um diagnóstico capaz de retratar a situação dos resíduos sólidos
gerados no município (contemplando informações como a origem, volume, caracterização, destinação e
disposição final).
A elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís é
36

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 15/2018
=====================================================================================
justificada através da necessidade de união entre o crescimento do Município de São Luís com o
desenvolvimento sustentável e responsável através do estabelecimento de princípios, procedimentos,
normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento
e destinação final dos resíduos sólidos.
Tal medida é um importante instrumento de redução de geração de resíduos sólidos e promoção
do desenvolvimento sustentável, devendo apontar e descrever as ações relativas ao manejo de resíduos
sólidos urbanos.
Dessa forma o plano visa diagnosticar todos os processos que envolvam a gestão de resíduos
sólidos do Município de São Luís, bem como sanar as dificuldades que envolvem este serviço, conforme
condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

4. DIRETRIZES GERAIS, OBJETIVO E CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGRS DE SÃO LUÍS/MA.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um importante instrumento de implementação de
políticas públicas que envolvam a redução, reaproveitamento, reciclagem, tratamento e disposição final de
forma qualificada, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.
Tomando como pressuposto o princípio federativo adotado pela Constituição Federal de 1988,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos deve ser tomada como base primordial de referência e limite das
políticas de incentivo e da avaliação das obrigações e prioridades que serão definidas em âmbito local no
Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS.
A Lei nº 12.305/2010, em seu artigo 19, apresenta o conteúdo mínimo do Plano Municipal, do
qual podem ser ressaltados os seguintes pontos:
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo:
I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos;
II- proposição de cenários;
III- metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de resíduos e rejeitos;
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados
nas unidades de disposição final;
V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social
e à emancipação econômica de catadores;
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a
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obtenção de seu aval;
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada
dos resíduos sólidos;
IX – diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos
sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de
resíduos;
XI – previsão de zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento ou
de disposição final e de áreas degradadas a recuperar;
XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, assegurado o
controle social.
Assim, o PMGRS de São Luís é parte de um processo que objetiva provocar, de maneira gradual
e contínua, mudanças de atitudes e hábitos na sociedade brasileira quanto à geração e destinação final de
resíduos sólidos. Nesse sentido, o processo de elaboração do Plano deve considerar as orientações
descritas, assim como os mecanismos e procedimentos que poderão ser instituídos de modo a garantir à
sociedade, o acesso a informações e participação na formulação, implementação e avaliação das políticas
públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
O presente Termo de Referência define as diretrizes para a contratação de empresa
especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS do Município
de São Luís. Objetivando que este cumpra o conteúdo mínimo, sendo um instrumento facilitador de
planejamento para o município, considerando elementos internos e externos, dos quais podemos citar:
a. Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos
a.1 Caracterização e identificação
Descrever, caracterizar e identificar a situação dos resíduos sólidos gerados no município, com
a indicação da origem, do volume e da massa, bem como propor as formas de destinação e disposição final.
a.2 Logística reversa
Identificar os atuais geradores de resíduos sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema
de logística reversa, incluindo o grau de responsabilidade do poder público local, inclusive observando a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
a.3 Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos
Identificar as áreas contaminadas e também aquelas atualmente utilizadas como destinação
final dos resíduos e rejeitos, propondo as respectivas medidas saneadoras.
b. Definição de soluções para os resíduos sólidos
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b.1 Identificação de área adequada a disposição final de rejeitos
Identificar 01 (uma) área favorável para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
gerados no município.
Descrever os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
b.2 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Descrever os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
Propor 01 (um) sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços.
b.3 Transporte e gerenciamento de resíduos sólidos
Descrever as regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos,
observando sempre o disposto nas demais legislação federal e estadual aplicável ao tema.
b.4 Implementação e operacionalização do PMGRS
Definição das responsabilidades quanto à implementação e operacionalização do PMGRS,
incluídas todas as etapas do plano.
b.5 Implantação, acompanhamento e fiscalização.
O plano deve apontar, em conjunto com o poder público local, os órgãos responsáveis para o
acompanhamento, fiscalização e aplicação de todas as etapas do PMGRS.
b.6 Cooperativas e associações de catadores
Propor programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda quando houver, ou
incentivo à criação destas quando inexistir no município.
b.7 Sistema de Coleta Seletiva
Descrever as formas e os limites de participação do Poder Público local na coleta seletiva, bem
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como as metas relacionadas a coleta seletiva e reciclagem dos resíduos.
b.8 Educação ambiental
Propor programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução à
reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;
b.9 Atualização do PMGRS
Descrever os indicadores e a periodicidade de revisão do PMGRS.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
Compreende a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS de
São Luís os seguintes serviços de suporte, gerenciamento e coordenação da integração do Plano, conforme
o desenvolvimento das macro-atividades descritas a seguir:

ETAPA 1: MOBILIZAÇÃO PARA OS TRABALHOS.
i.
ii.

iii.

Elaborar o planejamento estratégico com elaboração de cronograma e metodologia e
logística para levantamento de dados para diagnóstico;
Realizar reunião com a equipe técnica da Prefeitura para explanação sobre a legislação
relativa a resíduos e suas implicações e para apresentação do planejamento
estratégico.
Apresentar para equipe técnica da Prefeitura o relatório de mobilização, contendo a
formação das equipes, o plano de trabalho revisado e as rotinas de acompanhamento
e controle do projeto.

Gerando assim um Planejamento Estratégico com Cronograma, Metodologia e Logística para
Levantamento de Dados para Diagnóstico.

ETAPA 2: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DOS
PRINCIPAIS FLUXOS DE RESÍDUOS.
i.
ii.
iii.

Elaborar plano técnico apresentando cenários baseando-se
apresentado;
Gerar diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos;
Formular caracterização socioeconômica e ambiental do Município;

no

diagnóstico
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iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.

x.

xi.
xii.

xiii.
xiv.

Elaborar plano com indicadores e metas de curto, médio e longo prazos;
Diagnosticar a situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo
a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e
disposição final adotada;
Delimitar procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a lei 11.445/2007;
Definir programas e ações de capacitação técnica voltados à implementação e a
operacionalização;
Determinar indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;
Fomentar regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o artigo 20, da Lei nº 12.305/2010, observadas as normas estabelecidas
pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e demais disposições pertinentes das legislações
municipais, estaduais e federais;
Definir as responsabilidades quanto à implementação e operacionalização, incluídas as
etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o Artigo 20, da
Lei nº 12.305/2010, a cargo do poder Público;
Apresentar programas e ações de educação ambiental que promovam e não geração,
a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
Apresentar programas e ações para a participação de grupos interessados, em especial,
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis, formados por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
Gerar ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
Identificar passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas e respectivas medidas saneadoras.

Apresentando-se ao final Diagnóstico com identificação de Principais fluxos de Resíduos do
Município.

ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO PLANO
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Elaborar plano de gestão de resíduos sólidos municipal de São Luís/MA, formatado com
base nos dados levantados e cenários apresentados, atendendo todo exposto na Lei
Federal nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Elaborar proposições para a melhoria dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de
limpeza urbana e analise das possibilidades de gestão associada;
Levantar limitações do município e potencialidades regionais para a gestão;
Analisar possível ganho de escala na gestão e no manejo dos resíduos e de limpeza
urbana;
Analisar os cenários futuros relativos aos resíduos sólidos;
Propor diretrizes, estratégias, metas e ações para a gestão dos resíduos;
Propor instrumentos de gestão e rede de áreas de manejo para resíduos;
Definir áreas para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
Definir estrutura gerencial;
Sistematizar cálculo dos custos e mecanismos de cobrança;
Definir periodicidade de revisão, observado, prioritariamente, o período de vigência do
Plano Plurianual Municipal.
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xii.
xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

xix.

xx.

Propor mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante
a valorização dos resíduos sólidos;
Demonstrar sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços, observada a Lei nº 11.445/2007;
Definir metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com o
objetivo de reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada;
Descrever formas e limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na
logística reversa, respeitado o disposto no Artigo 33, da Lei nº 12.305/2010, e de outras
ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
Demonstrar meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local,
da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o Artigo 20, da Lei nº 12.305/2010, e dos sistemas de logística
reversa previstos no Artigo 33, da citada lei;
Identificar áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada, de rejeitos,
observando o plano diretor de que trata o §1° do artigo 182 da Constituição Federal e o
zoneamento ambiental quando houver;
Identificar possibilidade de implantação de soluções consorciadas, ou compartilhadas,
com outros municípios considerando, nos critérios de economia de escala, a
proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
Identificar os tipos de resíduos sólidos e dos geradores, sujeitos a plano de
gerenciamento específico nos termos do Artigo 20 da Lei nº 12.305/2010 ou o sistema
de logística reversa na forma do Artigo 3, observadas as disposições da citada lei e de
seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos de SISNAMA e do
SNVS;
Elaborar versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) e da minuta da Política Municipal de Resíduos Sólidos (PLMRS).

Apresentando assim o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município
de São Luís para avaliação.

ETAPA 4: APRESENTAÇÃO DE PLANO
i.
ii.

Apresentar plano de gestão de resíduos sólidos municipal de São Luís/MA em
audiência(s) previamente agendada(s) em planejamento e cronograma.
Realização de Consulta Publica.

Culminando em um relatório de correções e adaptações tabulados e com análise estatística com
no mínimo 95% de confiança que irá gerar plano técnico apresentando cenários baseando-se no diagnostico
apresentado.

ETAPA 5: CORREÇÕES EM PLANO
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i.

Adaptar o plano de gestão de resíduos sólidos municipal de São Luís/MA à possíveis
correções levantadas em apresentação do mesmo em audiências e consultas publicas.

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato será de até 08 (oito) meses, a contar da assinatura do
instrumento, nos termos do Cronograma.

7. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Prevê-se o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para a execução dos serviços especificados
no presente Termo de Referência de acordo com o definido no Cronograma Físico-Financeiro anexo ao
Projeto Básico.

8. DO PAGAMENTO POR COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS
A despesa será paga através de compensações ambientais celebradas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 79-A da Lei 9.605/98, do art. 140, inciso III do Decreto Federal
6.514/2008 e do art. 19, inciso IX da Instrução Normativa n° 001/2007 in verbis:
Art. 79-A da Lei 9.605/98: Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos
ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e
projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades
suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar,
com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas
físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
Art. 140 do Decreto Federal 6.514/2008: São considerados serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:
[...]
III - custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos por
entidades públicas de proteção e conservação do meio ambiente.
Art. 17 da Instrução Normativa n° 001/2007: São formas de compensação ou
mitigação do dano ambiental:
[...]
IX - Custeio de programas ou de projetos ambientais e educacionais;

9. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários,
observados os termos do §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993 in verbis:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
[...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos.

10. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados por meio de medições das fases cumpridas, conforme
detalhado no Cronograma Físico-Financeiro anexo ao Projeto básico.
O pagamento far-se-á por meio de fatura/nota fiscal expedida pela Contratada, de acordo com
os serviços efetivamente realizados e aceitos pelo Contratante, atestados por Boletim de Medição.
Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a
ser revisto e aprovado pelo Contratante, juntando a respectiva discriminação dos serviços.
Se houver alguma incorreção na fatura o pagamento será suspenso até que a Contratada
proceda a alteração devida.
Desde que apresentada a fatura pela Contratada e devidamente aprovada pela Contratante, o
pagamento da mesma dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia após apresentação. Para o efetivo pagamento a
Contratada apresentará à Contratante a Certidão Negativa de Débito – CND (INSS), CND Municipal, Estadual
e Federal e o Certificado de Regularidade de Situação – CRF (FGTS) atualizadas.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
11.1 Obrigações da CONTRATANTE:
São obrigações da Contratante:
i. Designar representante para fiscalizar os serviços contratados;
ii. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos pertinentes e necessários à
execução do presente contrato;
iii. Exercer a fiscalização do contrato;
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iv. Verificar se o Plano é elaborado de maneira satisfatória em conformidade com o previsto neste Termo de
Referência e no Contrato;
v. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.

11.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
São obrigações da Contratada:
i. Os serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos - PMGRS de São Luís/MA,
obedecendo ao estabelecido neste Termo de Referência e no Contrato firmado.
ii. Executar os serviços da melhor maneira possível, com excelência e maestria, cumprindo o estabelecido
neste Termo de Referência e no Contrato firmado;
i. Manter, durante toda a duração do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
ii. Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários para a correção e revisão
de eventuais falhas ou defeitos apontados durante cada etapa da elaboração do Plano Municipal de Gestão
de Resíduos Sólidos de São Luís/MA, sempre que a ela imputáveis;
iii. Atender a todas as exigências legais necessárias para a prestação dos serviços contratados;
iv. Cumprir os prazos indicados no Cronograma Físico-Financeiro de atividades;
v. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prestadores de
serviços, quando em atividade para execução do serviço contratado;
vi. Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes da contratação, tais como: mão de obra técnica especializada, levantamentos e estudos de
campo, análise de dados coletados, materiais, entre outros;
vii. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações
decorrentes da adjudicação dos serviços objeto do contrato e deste Termo de Referência, a não ser que haja
autorização expressa da CONTRATANTE;
viii. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as
especificações constantes da proposta, deste Termo de Referência e do instrumento convocatório e seus
anexos;
ix. Seguir fielmente as exigências constantes no Termo de Referência e no Contrato;
x. Executar o objeto deste Termo de Referência, conforme descrito, por pessoal qualificado, mediante
emprego de técnicas e ferramentas adequadas, observando se as seguintes condições:
 Executar os estudos do PMGRS com observância às demais normas ambientais aplicáveis, devendo
o mesmo ser concluído no devido prazo legal estabelecido em contrato;
 Responsabilizar–se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados,
representantes ou prepostos diretos ou indiretamente, a este município, ou a livre iniciativa, inclusive
aos decorrentes de serviços prestados, mesmo depois do vencimento do contrato;
 Na execução dos serviços, empregar pessoal devidamente qualificado e legalmente habilitado, com
registro nos seus respectivos conselhos de classe;
 Que a Contratada esteja devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);
 Iniciar, após o recebimento da autorização, a feitura do estudo contratado informando, em tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de concluir os estudos do PMGRS, conforme
estabelecido;
 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município, cujas dúvidas obriga-se
prontamente a atender;
 Responder por danos causados por seus empregados, não se eximindo ou transferindo a sua
responsabilidade ao Contratante, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com
o artigo 70 da lei nº. 8.666/1993;
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Manter durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitações exigidas na licitação,
apresentando sempre que necessário a documentação comprobatória;
OBSERVAÇÃO/ incluir os 2 itens

12. PRODUTOS PREVISTOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA
A finalidade primordial dos serviços de elaboração do plano é assegurar à SEMMAM que ele
seja elaborado, de forma integrada, com a máxima qualidade técnica, dentro dos prazos estabelecidos e
atendendo as previsões orçamentárias.
Durante o período contratual, a Contratada deverá entregar à SEMMAM os seguintes produtos:
ETAPA 1: MOBILIZAÇÃO PARA OS TRABALHOS.
PRODUTO: Planejamento Estratégico com Cronograma, Metodologia e Logística para
Levantamento de Dados para Diagnóstico.
PRAZO: 15 (Quinze) dias corridos do início do contrato ou da ordem de serviço.

ETAPA 2: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DOS
PRINCIPAIS FLUXOS DE RESÍDUOS.
PRODUTO: Diagnóstico com identificação de Principais fluxos de Resíduos do Município.
PRAZO: 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos do início do contrato ou da ordem de serviço.

ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO PLANO
PRODUTO: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
PRAZO: 105 (Cento e Cinco) dias corridos do início do contrato ou da ordem de serviço.

ETAPA 4: CORREÇÕES EM PLANO
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PRODUTO: Plano de gestão de resíduos sólidos municipal de São Luís/MA, formatado e
corrigido com base nos dados levantados e cenários apresentados e sugestões levantadas em
audiências e consultas publicas, atendendo todo exposto na Lei Federal nº 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
PRAZO: 150 (Cento e Cinquenta) dias corridos do início do contrato ou da ordem de serviço.

a. PRODUTOS PREVISTOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA
A determinação do cronograma foi baseada na descrição e no tempo de duração de cada tarefa
e determinação de percentual a ser pago na medição da etapa, tendo como valor total de referência de teto
do projeto para R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)) assim como o teto referente a cada etapa
relacionados na tabela abaixo.
Descrição das Tarefas
Descrição

Marco
temporal

Valor
Medição
*

Teto do valor
para cada
etapa

T1

Elaborar e Apresentar Planejamento
Estratégico
com
Cronograma,
Metodologia
e
Logística
para
Levantamento
de
Dados
para
Diagnóstico.

15
(quinze)
dias corridos
do início do
contrato

15%

R$ 121.500,00

T2

45 (quarenta e
Elaboração
de
Diagnóstico
com cinco)
dias
identificação de Principais fluxos de corridos
do
Resíduos do Município.
início
do
contrato

30%

R$ 243.000,00

T3

105 (cento e
cinco)
dias
Apresentar Plano Municipal de Gestão
corridos
do
Integrada de Resíduos Sólidos
início
do
contrato

40%

R$ 324.000,00

T4

Elaborar e Entregar plano de gestão de
resíduos sólidos municipal de São
Luís/MA, formatado e corrigido com base
nos dados levantados e cenários
apresentados e sugestões levantadas em
audiências
e
consultas
publicas,
atendendo todo exposto na Lei Federal nº
12.305/2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

15%

R$ 121.500,00

Cód.

150 (cento e
cinquenta)
dias corridos
do início do
contrato
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*Valor referente a porcentagem do orçamento vencedor

15
Tarefas
DIAS
T1
x

30
DIAS

45
DIAS

T2

60
DIAS

CRONOGRAMA
75
90
DIAS
DIAS

105
DIAS

120
DIAS

135
DIAS

150
DIAS

x

T3

x

T4

x

13. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
Os serviços do contrato serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de São Luís através,
principalmente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís (SEMMAM); neste caso, não
excluindo os demais órgãos interessados e envolvidos.
A gestão do contrato, por sua vez, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Luís (SEMMAM).

14. DO PAGAMENTO, DAS MEDIÇÕES E DO CRONOGRAMA
Os pagamentos serão efetuados por meio de medições conforme detalhado no Cronograma
Físico-Financeiro anexo ao Projeto Básico.
As medições, por sua vez, terão por base os critérios de pagamento mostrados no Cronograma
Físico-Financeiro.
De acordo com o proposto na Planilha, independente do critério de elaboração da proposta pelo
Contratado, o órgão gestor do Contrato, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, procederá
com os pagamentos a partir dos serviços efetivamente adimplidos pela Contratada. Serviços estes, de acordo
com as etapas arroladas, limitados a um percentual sobre o Preço Global ofertado e ao previsto no
Cronograma Físico-Financeiro.
O Cronograma Físico-Financeiro, com base na proposta ofertada e vencedora do certame, deve
ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO quando, então, será parte integrante
do Contrato.
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O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da
emissão da Ordem de Serviço.
O Cronograma Físico-Financeiro será parte integrante do Contrato e deverá representar todo o
caminho crítico do objeto contratado, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e
sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.
O Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com o previsto neste Termo de Referência,
deverá representar o integral planejamento da execução do objeto contratual, inclusive das suas
etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a aplicação
das sanções previstas neste projeto básico, em caso de seu inadimplemento.
Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com o MS/Project
ou outro programa indicado pela SEMMAM.
O Cronograma Físico-Financeiro deverá representar todas as atividades da planilha
orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.
Deverá ser apresentado mensalmente o gráfico de andamento contendo a curva “S” referente
ao Cronograma de desembolso do Contrato bem como a curva de andamento referente aos valores dos
serviços executados.
Eventuais atrasos no Cronograma deverão ser objeto de elaboração imediata de plano de ação,
objetivando a normalização do mesmo.
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA, após a conclusão de cada uma das etapas
previstas no Cronograma, o valor previsto, diretamente na conta corrente de titularidade da CONTRATADA
prevista no Contrato.
Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado será procedida à medição dos
serviços. Emitido o atestado de conformidade, o Contratado deverá apresentar na sede da SEMMAM, as
notas fiscais correspondentes à medição para ser atestada.
A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à SEMMAM, nesta cidade,
obrigatoriamente acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativa à mão de
obra empregada no contrato.
Caso se faça necessária a representação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o
prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
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Os pagamentos deverão ser autorizados pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, em até
30 (trinta) dias da apresentação do Relatório de Medição e Nota Fiscal atestando conclusão da respectiva
etapa. Sendo o mesmo mediante a apresentação das certidões de regularidade fiscal.
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta
será formalmente comunicada para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se
verifique a regularização, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores.

15. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E
COMERCIAIS
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto
deste Contrato não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação
trabalhista, fiscal ou comercial para o CONTRATANTE. Qualquer responsabilização imputada à Contratante
resultará no Direito de Regresso desta em face da Contratada.
Art. 71, da Lei 8.666/1993 - O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art.
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

16. DAS PENALIDADES E RESCISÃO
O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora de 1% (hum por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da
nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato
pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
Além da multa acima prevista, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação,
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as penalidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações específicas, além das seguintes sanções:
i.

Advertência;

ii.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado das prestações dos
serviços, nos casos que ensejarem na sua rescisão determinada por ato unilateral e
escrito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM;

iii.

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de São Luís, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

iv.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de São Luís.
A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
A sanção prevista na alínea “ii” poderá ser aplicada cumulativamente à outra e não tem caráter

compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações
cometidas.
A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato,
garantido o contraditório e a defesa prévia.
A aplicação das sanções previstas nas alíneas “iii” e “iv” é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, devendo o órgão superior da entidade ou o órgão CONTRATANTE, prolator da decisão inicial,
remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias, para obtenção de sua ratificação.
O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
Será remetida à Central Permanente de Licitações - CPL, cópia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a
penalização no Registro Cadastral da empresa.
17. EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar,
amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por inadimplemento das obrigações da
CONTRATADA, poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o devido processo legal, mediante
decisão motivada.
A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas,
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independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do
ato no Diário Oficial do Município.
Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, ficará a
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não
executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da reposição de importâncias indevidamente
recebidas e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se fará judicialmente.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste
Termo de Referência e do eventual contrato.

19. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado.
Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo
de Referência.
Prazo de Validade de proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data de
abertura das propostas de preço.
Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que os compõem, tais como
despesas com impostos e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente no fornecimento dos
produtos cotado.

20. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
A Contratada obrigar-se-á finalizar os estudos do PMGRS e objeto desta Contratação, no prazo
máximo de 150 (cento e cinqunta dias) a contar da assinatura do Contrato, devendo esta prestar os informes
e esclarecimentos solicitados.
Na elaboração do PMGRS a Contratada deverá observar também outras normas legais
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compatíveis, no que tange à questão ambiental aplicável ao tema.

21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A qualificação técnica mínima para a habilitação da Concorrente será demonstrada mediante a
apresentação conjunta dos documentos (apresentados por cópia autenticada ou original) conforme Lei nº
8666/1993:
I - Comprovação de Certidão de Regularidade Pessoa Jurídica fornecida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede do licitante, que comprove o número de registro.
II - Certidão de Inscrição e Regularidade de Pessoa Física do responsável técnico da licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da sede da licitante.
O vínculo do responsável técnico com a empresa deverá ser comprovado do seguinte modo:
a) Registro da empresa no CREA em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico;
b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
d) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
e) Contrato de Prestação de Serviços;
f) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante
caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante
vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação
vigente.
III– Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, por meio de um ou mais Atestado(s)
que comprovem que o licitante tenha executado, para o órgão ou entidade da Administração Pública
Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas,
à contento, a Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em municípios
de população de no mínimo 500.000 (quinhentos mil) habitantes.
IV - Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu
quadro de pessoal, pelo menos um profissional de nível superior reconhecido pelo CREA, detentor de
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Atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida por este
conselho e que comprovem ter o profissional executado para órgão ou entidade da Administração Pública
Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas,
serviço de Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado do seguinte modo:
a) Registro da empresa no CREA em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico;
b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
d) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
e) Contrato de Prestação de Serviços;
f) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante
caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante
vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação
vigente.
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS.
Deverão constar dos atestados de capacidade técnico profissional, ou das certidões expedidas pelo
conselho de classe, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de
execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s),
seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s); especificações técnicas dos serviços e os
quantitativos executados.

22. DA PROPOSTA TÉCNICA
A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer fácil
compreensão, apresentada em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 1 (uma) via elaborada
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última
pelo representante legal da empresa proponente.
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A Proposta Técnica deverá indicar claramente o nome da PROPONENTE, CNPJ, endereço,
CEP, telefone e correio eletrônico.
Na Proposta Técnica deverá. Ainda, constar:
I – EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE
A experiência da PROPONENTE deverá ser comprovada por meio da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, de
serviço(s) de:
a) Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
b) Elaboração de Plano Diretor de Resíduos Sólidos.
c) Elaboração de Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos.
d) Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
II – EQUIPE TÉCNICA
A EQUIPE MÍNIMA DE PROJETO deverá ser de, no mínimo, 02 profissionais com formação de
nível superior em uma das seguintes áreas: Engenharia Ambiental ou de Meio Ambiente, Engenharia Civil,
Engenharia Sanitária/Sanitarista ou Engenharia Química.
A qualificação da equipe deverá ser realizada através da comprovação da experiência na
atividade requerida, de pelo menos um dos profissionais, por meio da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados do(s) Certificado(s) de
Acervo Técnico - CAT expedido(s) pela entidade profissional competente (registro do sistema CREA), de
acordo com os subitens abaixo:
a) Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
b) Elaboração de Plano Diretor de Resíduos Sólidos.
c) Elaboração de Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos.
d) Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Deverá ser apresentada a Certidão de Inscrição de Pessoa Física dos membros da equipe da
Proponente junto ao Conselho de Classe.
O vínculo dos membros da equipe técnica com a empresa deverá ser comprovado do seguinte
modo:
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a) Registro da empresa no CREA em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico;
b) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente;
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
d) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
e) Contrato de Prestação de Serviços;
f) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração
formal, assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante
caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante
vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação
vigente.
Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnicoprofissional deverão participar de serviço objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela gestora do
contrato.
III – PLANO DE TRABALHO
Apresentação de Plano de Trabalho com uma proposta de execução do serviço, detalhando
suas diversas etapas, compatível com o objeto desta licitação e especificamente com o Termo de Referência.
Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que:
f.

Apresente-se em desacordo à forma exigida neste EDITAL;

g. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o disposto neste EDITAL ou
quaisquer imposições ou condições aqui não previstas;
h. Desrespeite as qualificações e quantidades mínimas exigidas neste TERMO DE
REFERÊNCIA;
i.

Apresente Cronograma de Execução superior ao estabelecido neste Termo de Referência ou;

j.

Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na PROPOSTA COMERCIAL.
A PROPOSTA TÉCNICA será avaliada com base nas informações da PROPONENTE e da

EQUIPE DE PROJETO, conforme o item 24.1 do presente TERMO DE REFERÊNCIA.

23. DA PROPOSTA DE PREÇO
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Cumpridas as etapas de habilitações jurídica/fiscal e de Proposta Técnica, na data estabelecida
para realização do evento, serão abertas as propostas de preços das empresas/entidades habilitadas,
permanecendo lacrados os envelopes das não habilitadas. Deverá constar na proposta:
a)

Nome empresarial, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ, do Ministério da Fazenda;

b) Descrição das características técnicas dos serviços a serem prestados, observado o presente Termo
de Referência;
c)

Assinatura de autenticação, identificada por carimbo ou editoração eletrônica.
A proposta de preço deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas -

devidamente acompanhada de planilha de custo, que contemple todas as despesas, inclusive os tributos
pertinentes - datada e assinada pelo responsável da empresa, em envelope fechado, devidamente
identificado.
O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
data da apresentação da mesma.
O preço será da totalidade da prestação de serviços, apresentado em algarismo e por extenso, em
moeda corrente brasileira.
Em caso de divergência entre os valores por extenso e seu correspondente em algarismo,
prevalecerá os valores por extenso;
Não será admitida proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero ou
manifestamente inexequíveis.
24. DO JULGAMENTO
O julgamento da presente licitação compreenderá duas fases distintas: a primeira que se iniciará
com a abertura do Envelope de n.º 01, relativo aos documentos de habilitação, e a segunda que se iniciará,
com a abertura do Envelope de n.º 02 e 03, contendo as propostas técnicas e propostas de preço.
O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação,
observados os dispositivos constantes no art. 45, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de
“TÉCNICA E PREÇO”, sendo classificadas, as propostas, em ordem decrescente de Nota Final, obtida
através do resultado da formula aplicada sobre a Nota da Proposta Técnica e Nota Financeira como mostrado
a diante.
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Para julgamento das propostas poderá a Comissão solicitar pareceres técnicos das áreas
pertinentes ou outras diligências julgadas necessárias.
As propostas técnicas serão julgadas tendo base o seguinte critério:
24.1. Da Nota Técnica
a. Pontuação da Equipe Técnica (PET)
Este quesito será avaliado pela experiência da equipe técnica da licitante na prestação de
serviços elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou equivalentes.
Ao menos um dos profissionais indicados deverá comprovar sua experiência na atividade
requerida, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado, acompanhados do(s) Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT expedido(s) pela entidade
profissional competente (registro do sistema CREA), conforme os itens apresentados na Tabela A.
A definição dos pontos do item Equipe Técnica será feita através do somatório das pontuações,
respeitando-se o limite de pontuação máxima, atribuída de acordo com os seguintes critérios:
Tabela A - Pontuação Máxima da Equipe.
Item

Pont.
Pont.
Min.
Max.
Experiência da Equipe de Trabalho, conforme item 22 do TERMO DE REFERÊNCIA
1.
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de Elaboração de
1.1.
0
2
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2 pontos por atestado
sendo no máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de Elaboração de
1.2.
0
4
Plano Diretor de Resíduos Sólidos (4 pontos por atestado sendo no
máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de elaboração de
1.3.
0
4
Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos (4 pontos por atestado sendo no máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de elaboração de
1.4.
5
25
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (5 pontos
por atestado sendo no mínimo 1 e no máximo 5)
Total máximo do item
35
5
Descrição

b. Pontuação da Experiência da Empresa (PEE)
Este quesito será avaliado pela experiência da licitante na prestação de serviços elaboração de
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Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou equivalentes.
A comprovação deverá ser por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, acompanhados do(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico - CAT expedido(s) pela entidade profissional competente (registro do sistema CREA), de acordo com
os itens apresentados na Tabela B.
A definição dos pontos da Experiência da Empresa será apurada através do somatório das
pontuações, respeitando-se o limite máximo, conforme Tabela B:
Tabela B - Pontuação Máxima da Empresa
Item
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Descrição

Pont.
Min.

Pont.
Max.

Experiência Específica da Empresa Consultora relacionada ao Serviço
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de Elaboração de
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2 pontos por atestado
sendo no máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de Elaboração de
Plano Diretor de Resíduos Sólidos (4 pontos por atestado sendo no
máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de elaboração de
Plano de Saneamento Básico Setorial de Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos (4 pontos por atestado sendo no máximo 1)
Apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha executado serviços de elaboração de
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (5 pontos
por atestado sendo no mínimo 1 e no máximo 5)

Total máximo do item

0

2

0

4

0

4

5

25

5

35

c. Cálculo da Nota Técnica
A aferição da nota da proposta técnica analisada será atribuída de acordo com a seguinte
fórmula:
NT = 100 x (PET + PEE / TM)
Onde:
NT = Nota Técnica da empresa
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PET = Pontuação da Equipe Técnica
PEE = Pontuação da Experiência da Empresa
TM = Máxima pontuação observada dentre todas as empresas.

Considera-se o cálculo com 2 (duas) casas decimais em todos os valores.

24.2. Da nota financeira
Serão avaliadas somente as propostas de preço das empresas que forem consideradas
qualificadas tecnicamente.
À empresa qualificada e aprovada, a avaliação da Proposta Técnica será atribuída uma Nota de
Preço, com a seguinte formulação:
NF = 100 x (PM / P)
Onde:
NF = Nota Financeira;
PM = Menor preço apresentado dentre as propostas válidas;
P = Preço da Proposta Financeira analisada;
Considera-se o cálculo com 2 (duas) casas decimais em todos os valores.

24.3. Da Classificação das Propostas
A classificação das propostas far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações da
proposta técnica e de preços de acordo com a seguinte fórmula:
MPF = (NT x 6,0) + (NF x 4,0)
Onde:
MPF = Média Ponderada Final
NT = Nota Técnica da Empresa
6,0 = Multiplicador da Nota Técnica da Empresa
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NF = Nota Financeira
4,0 = Multiplicador da Nota Financeira

Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Edital e obtiver a
maior pontuação apurada pela Média Ponderada Final definida acima.
A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na MPF, de
acordo com os critérios previstos neste Termo de Referência.
Para efetuar os cálculos matemáticos indicados, serão considerados até 02 (dois) algarismos
após a vírgula decimal, sendo que para o segundo algarismo será considerado a seguinte convenção: se o
quinto algarismo for menor ou igual a cinco, o mesmo será mantido, caso seja maior que cinco deverá ser
acrescentado de uma unidade.
Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, adjudicação será
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados.
A

SEMMAM

poderá

optar

pela

convocação

dos

demais

proponentes,

obedecida

sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas pelo primeiro classificado,
no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviço.
Poderá a proposta ser desclassificada, mesmo após a conclusão desta licitação, se a SEMMAM
ou a CPL, vier a ter conhecimento de fato ou circunstância superveniente sobre licitante que desabonar sua
idoneidade ou capacidade técnica e/ou financeira.
Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas, conforme na Lei Complementar 123/2006. Entende-se por
empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresar de pequeno porte ou
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

25. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO
A empresa participante a ser contratada precisa deve demonstrar e comprovar a capacidade
técnica e suporte estrutural, com a exigência de certidão ou registro do licitante e do seu responsável técnico
no Conselho De Classe, afinal, o serviço de elaboração de PMGR é eminentemente intelectual, estando em
perfeita consonância com o quanto disposto no art. 46, da Lei n° 8.666/93 in verbis
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Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 1o Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento
claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo
que a Administração se propõe a pagar:
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos
licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas
propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado,
definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem
a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta,
compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a
serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem
mobilizadas para a sua execução;
[...]
§ 2o Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao inciso
I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no
instrumento
convocatório:
I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;
II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das
valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos
preestabelecidos no instrumento convocatório.
§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser
adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da
maior autoridade da Administração promotora constante do ato convocatório, para
fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande
vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de
domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação,
nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de
execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade,
rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser
adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente
fixados no ato convocatório.
A exigência de melhor técnica na fase de licitação está justificada no dever do ente público
manter a legalidade, impessoalidade, igualdade, eficiência, transparência e segurança na elaboração do
PMGR. Por esse motivo, a empresa que realizará o objeto do contrato deve demonstrar que possui
capacidade técnica e estrutural, levando em consideração a experiência em elaboração de PMGR
equivalentes, adotando no procedimento licitatório o tipo técnica e preço, pois, nesse caso, somente o preço
não é suficiente, posto que esse não assegure, efetivamente, somente per si, a obtenção do melhor serviço.
Portanto, no processo licitatório deve haver a comprovação de experiência anterior, na área
específica da demanda do concurso, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
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ou privado, para as quais a licitante prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação, que permitam a
verificação da capacidade de atendimento.
Ademais, assegurada a capacitação técnica da interessada, deu-se a escolha pelo maior
desconto com o intuito de buscar o menor preço, permitindo prezando pelo princípio da economicidade e
propiciando o seu revestimento em prol do interesse público.
Este item compreende indicação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, gestora
do contrato, entendendo ser o mais adequado, seguro e eficiente para o fim específico deste Termo de
Referência, ainda entendendo ser definição matéria e competência exclusiva da CPL, executora, por fim, do
processamento licitatório desta Municipalidade.

26. CUSTOS DA LICITAÇÃO
O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua
proposta. A Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.

27. VISITA TÉCNICA
Não haverá visita técnica.

28. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Termo de Referência será regido pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Federal
nº 11.445/2007, pela Lei Federal nº 12.305/2010 e pelo Decreto 7.404/2010, observadas as condições
estabelecidas no ato convocatório e seus anexos, sem prejuízo da legislação correlata, atinentes a Contratos
Administrativos.
29. DO VALOR ESTIMADO
O valor máximo estimado a ser disponibilizado pelo Município de São Luís para pagamento dos
serviços a serem contratados, totaliza a importância de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), valor este
que se configura no teto orçamentário previsto, podendo sofrer reduções com base nas propostas de preços
ofertadas no Certame Licitatório.
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O pagamento dos serviços prestados será efetuado pela Administração, em moeda corrente,
conforme valor firmado no Instrumento Contratual, na forma prevista neste Termo de Referência.

Lívia Marão Viana Pereira
Coordenadora Administrativa
SEMMAM
De acordo,

MARIA DE LOURDES MALUDA CAVALCANTI FIALHO
Secretária Municipal de Meio Ambiente
SEMMAM
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
Contrato nº ______ de ______
Proc. nº 120.______/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM E A
EMPRESA __________, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.307.102/0001-30, com sede na Avenida
Vale do Rio Pimenta, Quadra 01, nº 11, Loja 04, Parque Atlântico, Olho d’Água, nesta Cidade, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra. Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti
Fialho, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF nº 294.152.333-20, portadora da Carteira de
Identidade nº 027133392004-7, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e a empresa
__________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _________, sediada na
_______________, neste ato por seu representante legal Sr. _____________, inscrito no CPF de n.
__________ e RG n. _______, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo nº 120._____/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, conforme processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA n.
XXXXXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, em conformidade com a Lei
Federal n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Decreto n. 7.404/2010, nos termos do
Termo de Referência, ficando a CONTRATADA obrigada a prestar os serviços com as mesmas
características e preços propostos no processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA n.
________.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em conformidade com o Termo de Referência do
Edital, dentro dos melhores padrões, normas científicas vigentes e atualizadas e com o necessário rigor
técnico que a natureza dos serviços requer.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ _______ (__________________),
na forma prevista no Anexo I.
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3.2. O valor global do contrato é fixo e irreajustável.
3.3. No preço para prestação dos serviços a ser cobrado pela CONTRATADA já estão incluídos lucros,
todas as despesas e custos, viagens, hospedagens, diárias, transportes, tributos de qualquer natureza,
seguros e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a execução dos serviços objeto
desta licitação, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
4.1.
As despesas decorrentes desta contratação serão pagas mediante compensações
ambientais realizadas por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís-SEMMAM, feita(s)
com a(s) empresa(s) __________, conforme dispõem os art. 139 e 140 III do Decreto Federal
6.514/2008 e art. 79-A da Lei 9.605/1998.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. Convencionam as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de até 24 (vinte e
quatro) meses, a contar da assinatura do instrumento, nos termos do Cronograma constante do Anexo
01, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução
total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem
que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
6.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
6.3. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Designar representante para fiscalizar os serviços contratados;
b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à
execução do presente contrato;
c) Exercer a fiscalização do contrato;
d) Verificar se o plano foi elaborado de maneira satisfatória dentro da conformidade do Termo de
Referência.
e) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Os serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -PMGIRS,
obedecendo ao estabelecido no Termo de Referência. Destacam-se, além de outras obrigações da
Contratada:
b) Fornecer os serviços da melhor maneira possível, com excelência e maestria, cumprindo o
estabelecido no Termos de Referência;
c) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
d) Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão
de eventuais falhas ou defeitos apontados durante cada etapa da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-PMGIRS, sempre que a ela imputáveis;
e) Atender a todas as exigências legais necessárias para a prestação dos serviços contratados;
f) Cumprir os prazos indicados no Cronograma de atividades constante do Anexo ___;
g) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prestadores de
serviços, quando em atividade para execução do serviço contratado;
h) Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes da contratação, tais como: mão de obra técnica especializada, levantamentos e
estudos de campo, análise de dados coletados, materiais etc;
i) Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações
decorrentes da adjudicação dos serviços objeto deste contrato e do Termo de Referência, a não ser que
haja autorização expressa da CONTRATANTE;
j) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com
as especificações constantes da proposta, do Termo de Referência e do instrumento convocatório e
seus anexos;
k) Seguir fielmente as exigências constantes do Termo de Referência que originou o presente contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecução total ou parcial.
9.2. O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente,
anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência,
comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
9.3. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de
inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
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9.4. A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
9.5. A Prefeitura Municipal, principalmente através da SEMMAM, acompanhará, supervisionará e
fiscalizará a execução dos serviços contratados, podendo fazer apontamentos e sugestões formais, bem
como apontar vícios e defeitos durante as etapas previstas no Cronograma em anexo, entre outros.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES
10.1. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade
pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
10.2. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos,
como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO
11.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições das fases, conforme detalhado no
Cronograma Físico-Financeiro anexo ao Projeto básico
11.2. As medições terão por base os critérios de pagamento mostrados no Cronograma FísicoFinanceiro (critério de pagamento).
11.3. De acordo com o proposto na planilha, independente do critério de elaboração da proposta pelo
contratado, a CPL se propõe a realizar pagamentos, em cada grupo de serviços, limitados a um
percentual sobre o Preço Global ofertado.
11.4. O Cronograma físico-financeiro, a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, será parte integrante do contrato e deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços,
quando da emissão da Ordem de Serviço.
11.5. O Cronograma Fisico-Financeiro, será parte integrante do Contrato, deverá representar todo o
caminho crítico do objeto contratado, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada
e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.
11.6. O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos
prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e
aplicação das sanções neste projeto básico.
11.7. O cronograma deverá representar o integral planejamento dos produtos, inclusive das suas
etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a
aplicação das sanções previstas neste projeto básico, em caso de seu inadimplemento.
11.8. Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com o MS/Project ou
outro programa indicado pela SEMMAM.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro deverá representar todas as atividades da planilha orçamentária,
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com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.
11.10. Deverá ser apresentado mensalmente o gráfico de andamento contendo a curva “S” referente ao
cronograma de desembolso do contrato bem como a curva de andamento referente aos valores dos
serviços executados.
11.11. Eventuais atrasos no cronograma deverão ser objeto de elaboração imediata de plano de ação,
objetivando a normalização do cronograma.
11.12. O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA, após a conclusão de cada uma das etapas
previstas no Cronograma constante do Anexo I, o valor previsto, diretamente na conta corrente de
titularidade da CONTRATADA, qual seja a conta XXXXX, agência XXXX, Banco XXXX.
11.13. Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado será procedida à medição dos
serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da CPL, as notas
fiscais correspondentes à medição para ser atestada.
11.14. A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento à SEMMAM, nesta cidade,
obrigatoriamente acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativa à
mão de obra empregada no contrato.
11.15. Caso se faça necessária a representação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo
de 90 (noventa) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
11.16. Os pagamentos deverão ser autorizados pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, até 30
(trinta) dias após a entrega e conclusão da etapa, sendo efetuado o pagamento após a apresentação
das certidões de regularidade fiscal, conforme artigo 29 da Lei 8.666/1993.
11.17. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta
será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação
de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de
circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo
aditivo.

13. CLÁUSULA
PENALIDADES

DÉCIMA TERCEIRA

–

DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

E

DEMAIS

13.1. O atraso injustificado na entrega e cumprimento de qualquer das etapas previstas no Cronograma
(Anexo 01), sujeitará o licitante vencedor à multa de mora correspondente a 0,1% (hum décimo por
cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhido
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de notificação.
13.2. Além da multa acima prevista, a Procuradoria Geral do Município-PGM poderá, garantida prévia
defesa, aplicar no licitante vencedor, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações específicas, além das seguintes sanções:
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a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado das prestações dos serviços, nos casos
que ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Procuradoria Geral do MunicípioPGM;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
do Município de São Luís, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Município de São
Luís.
13.3. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
13.4. A sanção prevista na alínea “b” do item 13.2. poderá ser aplicada cumulativamente à outra e não
tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das
infrações cometidas.
13.5. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido
o contraditório e a defesa prévia.
13.6. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor
da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
13.7. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal, devendo o órgão superior da entidade ou o órgão CONTRATANTE, prolator da decisão inicial,
remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 dias, para obtenção de sua ratificação.
13.8. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
13.9. Será remetida à Secretaria de Administração do Município, cópia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a
penalização no Registro Cadastral da empresa.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
14.1. O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar,
amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das obrigações da
CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o devido processo legal,
mediante decisão motivada.
14.2. A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas,
independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação
do ato no Diário Oficial do Município.
14.3. Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, ficará a
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços
não executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da reposição de importâncias
indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se fará judicialmente.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
15.1. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
15.2. Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer em Juízo para haver o que lhe for devido
, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas
de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litígio.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não
ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município.
16.2. O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a
todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO
17.1. Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção
de impedimento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
17.2. A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, se não for objeto de
prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos,
deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da
execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
18.1. Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
no Diário Oficial do Município de São Luís, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
18.2. O extrato de publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazos, valor,
número do empenho e fundamento do ato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO DE ELEIÇÃO
19.1. Fica eleito o foro da cidade de São Luís/MA, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
71

Fls. ______________________
Proc.nº 120-50.482/2017
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 15/2018
=====================================================================================

E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, depois de lido e achado
conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

São Luís, ___ de ______ de 2017

_________________________
Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti Fialho
Secretária SEMMAM

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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