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EDITAL 
 

EDITAL TP Nº 6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA – PMM-SEMMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160620-01 

 
 

1. PREÂMBULO 
1.1. O MUNICIPIO DE MARITUBA, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediada na Rua Assis Dória, nº 650 – Pe-
dreirinha – Marituba – Pará – CEP: 67200-000, denominada CONTRATANTE, re-
presentada pela Secretário Municipal, Sr. Ismaily Bastos Delfino, brasileira, RG 
32685859-PC/PA, CPF 628.036.702-91, e por intermédio da Comissão Especial 
de Licitação, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que realizará 
o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, 
credenciamento, abertura e julgamento das propostas referente ao procedimento Lici-
tatório MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA, 
tipo TÉCNICA E PREÇO, com regime de execução por EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, visando a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARI-
TUBA. 

 
1.2. Local de abertura: Na Coordenação de Licitações e Contratos, sediada na Rodovia 

BR-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba- Pará, CEP 67.200-000, no dia 16 de outu-
bro de 2020 ás 10h00min; 

1.3. O EDITAL TP Nº 6/20202508-01-TP-PMM/SEMMA encontra-se disponível para con-
sulta no endereço indicado acima, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), 
referentes ao custo de reprodução, conforme o art. 5º, III, da Lei 10.520/02. Poderá 
ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência do Município de Marituba e no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – 
TCM-PA; 

1.4. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços definidos 
no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Presidente da CEL, 
após a fase de credenciamento; 

1.5. A presente Licitação obedecerá ao tipo Técnica e Preço, conforme os artigos 45 e 46 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPE-
CIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELE-
TIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MU-
NICÍPIO DE MARITUBA, devidamente relacionados e especificados no Projeto Básico 
- Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Edital independente de transcrição; 
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2.2. Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
EXECUÇÃO DE FORMA INDIRETA. 

 
3. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÕES  

 
3.1. DO VALOR 

3.1.1. R$ 1.104.239,14 (Um milhão, cento e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais 
e quatorze centavos); 

3.1.2. O valor máximo admitido por proposta a ser apresentada pelas empresas licitan-
tes nesta licitação será o valor indicado no subitem 3.1.1; 

 
3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licita-
ção correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária 2020: 

Ficha nº 1176 
Fonte de Recurso: 1.001.000 – Recurso Ordinários  
Classificação Institucional: 02.07.07 – Fundo Municipal de Maio Ambiente - FMMA 
Funcional Programática: 18.122.0009.2134.0000 – Manutenção das atividades do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
4. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

Na execução dos serviços, objeto do presente Edital deverá ser observado de modo ge-
ral, as Especificações, Diretzes e as Normas Técnicas vigentes na SE-
MAD, as da ABNT e aquelas Complementares e particulares, e outras pertinentes aos ser-
viços em licitação. 

 
5. SUPORTE LEGAL. 

5.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, alterada 
pela LC 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/15; Lei 13.726/2018 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, cuja empresa prestadora dos serviços será con-
tratada segundo os ditames desta licitação; 
 

5.2. Esta Licitação foi regulamentada e autorizada pela SEMMA, através da Secretária Mu-
nicipal, conforme consta do processo administrativo de nº 160620-01, o edital foi devi-
damente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da SEPLAN e pela Controla-
doria Geral do Município, conforme parecer anexo ao processo. 

 
6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014 e 
LC nº 155/2016, regulamentada pelo Dec. nº 8.538 de 06/10/2015. 
 
6.1. Fica assegurado tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e em-

presas de pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015; 



 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 
 

 

 
 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 
  

6.2. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou coope-
rativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Com-
plementar nº 123/2006; 

6.2.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da com-
provação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a reali-
zação do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

6.2.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação cujo termo ini-
cial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do cer-
tame; 

6.2.3. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;  

6.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 6.2.1 e 6.2.3 im-
plicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

6.3. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contrata-
ção para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas: 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresenta-
das pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas se-
jam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem clas-
sificada; 

6.4. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem clas-
sificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o ob-
jeto licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa, na forma do inciso I do caput do art. 44, da Lei Complemen-
tar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se en-
quadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44, da referida Lei Complementar, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos interva-
los estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44, da Lei Complementar nº 123/06, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 44, da 
Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame; 
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e) O disposto no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1. Poderão participar desta TP:  
7.1.1. Todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e 

que preencherem a todas as condições constantes deste edital e seus anexos;  
7.1.2. Os interessados deverão apresentar, além dos documentos obrigatórios previstos no 

edital, os seguintes anexos devidamente preenchidos na forma deste regulamento e 
assinados pelo representante legal, sendo: ANEXO II - Carta de Credenciamento ou 
Procuração (quando for o caso); ANEXO III - declaração de disponibilidade de con-
dições e estrutura; ANEXO IV - Declaração com Base no Disposto na Lei Comple-
mentar n° 123/2006 (ME/EPP); ANEXO VIII - Declaração de Elaboração Indepen-
dente de Proposta; ANEXO XI – Declaração que cumpre os Requisitos da habilitação 
e Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Departamento de Licitações 
e Contratos deste Município, até o 2º dia anterior à data de recebimento dos envelo-
pes (PROPOSTAS e HABILITAÇÃO). Todos esses anexos deverão ser apresen-
tados fora dos envelopes no ato do credenciamento; 

7.1.3. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº123/2006, em 
que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos 
constantes do Anexo VI – (Declaração com base no disposto na Lei Complementar 
n° 123/2006 (ME/EPP)) deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, 
ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida 
lei. A falta de entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar 
os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006;  

7.1.4. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste edital;  

7.2. Cada licitante apresentar-se-á, com 01 (um) único representante legal que, após 
ser credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases deste certame, 
quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 
representada; 

7.2.1. O representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Presidente para efetuar 
seu credenciamento como participante desta TOMADA DE PREÇO, munido do do-
cumento credencial, como procuração (quando for o caso), contrato social, RG e CPF 
dos sócios e de sua carteira de identidade ou outra equivalente; 

7.2.2. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente;  

7.2.3. Entende-se por documento credencial:  
7.2.3.1. Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro) 

quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 
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empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

7.2.3.2. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou superin-
tendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente 
constituído, nos termos do subitem seguinte; 

7.2.3.3. Carta de Credenciamento ou mandato procuratório com firma reconhecida em car-
tório, acompanhada de cópia da cédula de identidade do outorgado e do outor-
gante, caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente constitu-
ído, com amplos poderes e firma reconhecida, para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta TOMADA DE PREÇO 
declarar a intenção de interpor recursos relativos a esta Licitação, para recebi-
mento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do estatuto/contrato social, 
caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente constituído. Em 
caso de substabelecimento, também deverá estar qualificado, identificado e com 
firma reconhecida em cartório;  

7.2.4. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo 
filial ou subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  

7.2.5. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante;  
7.2.6. É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal;  
7.2.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o 
seu representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 
 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
 
8.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, quadros, documen-

tação padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s). 

8.2. Esclarecimentos sobre os documentos: 
8.2.1. Os interessados poderão solicitar até o quinto dia útil anterior a data de entrega dos 

envelopes de documentação de Habilitação, Proposta(s) de preços, quaisquer escla-
recimentos e informações, através de comunicação a Comissão Especial de Licita-
ção deverá ser protocolado na Coordenação de Licitações e Contratos no horário 
das 8h ás 14h e o mesmo deverá entregar o CD contendo o documento assinado 
digitalmente pelo CNPJ da empresa;  

8.2.2. Os esclarecimentos serão respondidos em até 03 (três) dias úteis anteriores a data 
fixada para a abertura da licitação; 

8.3. Retificação dos Documentos; 
8.3.1. Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega dos envelopes, a Comissão 

Especial de Licitações, poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conse-
quência de respostas fornecidas as solicitações de esclarecimento modificar os refe-
ridos documentos mediante a emissão de uma errata que será publicada em órgão 
oficial, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação e 
apresentação da documentação e proposta de preços; 
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8.4. Visando permitir aos licitantes prazos para levarem em conta a errata na preparação 
da Documentação de Habilitação e Propostas de Preços a Comissão Especial de Li-
citação deverá prorrogar a entrega das mesmas, na forma da lei, exceto quando in-
questionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas de preço; 

8.5. Impugnação do Edital observará os termos do art. 41 da Lei nº 8.666/93: 
8.5.1. A impugnação perante a Comissão Especial de Licitação dos termos do edital, por 

parte da(s) licitante(s), quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, 
deverá se efetivar até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a licitação, 
sob pena de decair do direito de o impugnar posteriormente, tal impugnação deverá 
ser formalizada por escrito ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, onde 
será processada a decisão do julgamento da impugnação Administrativa, será notifi-
cada pela comissão aos interessados que adquiriram o edital; 

8.5.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o Edital, esclarecimentos ou providências 
solicitadas que determinem alterações no ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame, nos termos da lei e a critério da administração. 

  
9. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-

ÇÃO, PROPOSTA DE PREÇOS E PROPOSTA TÉCNICA 
9.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, no local, dia 

e hora determinados no edital, separadamente, em envelopes fechados e indevassá-
veis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, contendo em suas 
partes externas os seguintes dizeres:  
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A documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em um único en-

velope, fechado, denominado Envelope nº 1. Deverá ser endereçado a Comissão de Lici-
tação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titula-
ção do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do edital, o ob-

jeto da licitação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a documentação de-
verá ser apresentada em cópia simples (as cópias originais, fora do envelope para ser 

autenticada na hora do certame pelo servidor responsável), ou por qualquer processo de 
cópia autenticada; 

9.2. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel tim-
brado da licitante contendo linguagem clara e objetiva sem erros, rasuras ou entreli-
nhas em único envelope, fechado, Envelope nº 2 deverá ser endereçada a Comissão 
Especial de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante o número do 
envelope a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA TÉCNICA), o número do edital, o 
objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); as-
sinada por Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instru-
mento público); 

9.3. A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 
timbrado da licitante contendo linguagem clara e objetiva sem erros, rasuras e entreli-
nhas, em envelope fechada, denominado envelope nº 3 e endereçada a Comissão 
Especial de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante o número do 
envelope a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇO), o número do edital, 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS  
TIPO TÉCNICA E PREÇO  
Nº xxxxx/2020 PMM-SEMAD  
RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE TÉCNICA  
MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS  
TIPO TÉCNICA E PREÇO  
Nº xxxxx/2020 PMM- SEMAD 
RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 

ENVELOPE 03 - PROPOSTA DE PREÇOS   
MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS  
TIPO TÉCNICA E PREÇO  
Nº xxxxx/2020 PMM- SEMAD 
RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 
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o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); 
assinada por Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instru-
mento público). 

9.4. Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios, deverão o(s) licitante(s) que pretender 
(em) realizar autenticação de documentos via Coordenação der de Licitação e Contra-
tos, o faça até o último dia útil antes da data de abertura da licitação, no horário de 
atendimento ao público das 08h00min às 14h00min; 

9.5. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser ve-
rificada via consulta no site correspondente, pelo Presidente da CEL e membros da 
comissão, serão aceitas cópias simples; 

9.6. Não será aceita documentação e proposta via postal, tele fax, protocolo e/ou similares, 
ou por qualquer sistema eletrônico; 

9.7. O Presidente da CEL e membros da comissão não se responsabilizarão por propostas 
e/ou documentos que não forem entregues diretamente à mesma no horário e data 
estabelecidos neste instrumento;  

9.8. Após o horário e data de abertura estabelecida no preâmbulo deste edital para rece-
bimento dos envelopes de documentação e proposta, nenhum documento ou proposta 
será recebido pelo Presidente da CEL e membros da comissão, ou seja, não será 
permitida a participação de licitantes retardatários;  

9.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos rela-
cionados neste edital; 

9.10. Todos os volumes deverão ser apresentados preferencialmente em formato A4, en-
cadernado, com todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente, apre-
sentando ao final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que o com-
põem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número 
do Edital e objeto da licitação; 

9.11. Todos os volumes deverão conter índice com a discriminação de cada docu-
mento e indicação de suas respectivas folhas, obedecida à sequência das solicita-
ções deste Edital; 

9.12. Não serão aceitos documentos via postal, tele/fax, protocolo e/ou similares, ou por 
qualquer sistema eletrônico. 

 
10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 
10.1. No envelope nº 01 os interessados ficam obrigados a apresentar, além da FOLHA 

ÍNDICE, uma via de cada um dos documentos a seguir relacionados, devendo estar 
na ordem sequencial em que é exigido neste Edital, numeradas, folha por folha, em 
ordem crescente apresentadas em original ou cópia autenticada por Tabelião de No-
tas, ou publicação em órgão de imprensa oficial: 

 
10.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.2.1. O registro cadastral emitido pela prefeitura municipal, não substitui os documen-
tos relacionados neste edital e seus anexos, devendo ser apresentados por to-
dos os licitantes;  
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10.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias ime-
diatamente anteriores à data de apresentação das propostas;  

10.2.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos;  

10.2.4. O licitante deverá apresentar ramo de atividade compatível com o objeto do 
certame, o qual deverá ser descrito e apresentado nos documentos relaciona-
dos para habilitação jurídica; 

10.2.5. Toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvi-
das, poderá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas, registrando-se em ata tal ocorrência; 

 
10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
10.3.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou superin-

tendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente 
constituído, nos termos do subitem seguinte; 

10.3.2. Procuração por instrumento público ou Particular, assinada pelos sócios, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade 
do outorgado e do outorgante, caso o responsável pela proponente seja procu-
rador legalmente constituído, com amplos poderes e firma reconhecida, para 
que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase 
deste certame, assim como, negociar preços, declarar a intenção de interpor 
recursos relativos a este certame, para recebimento de intimações e notifica-
ções, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhada do estatuto/contrato social, caso o responsável pela 
proponente seja procurador legalmente constituído. Em caso de substabeleci-
mento, também deverá estar qualificado, identificado e com firma reconhecida 
em cartório;  

10.3.3. Requerimento de Empresário (em caso de Firma Individual), cujo objeto social 
enquadre o objeto da presente licitação, devidamente arquivado e registrado na 
Junta Comercial do Estado sede e/ou domicilio do licitante;  

10.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acom-
panhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, 
cujo objeto social enquadre o objeto da presente licitação; 

10.3.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das 
pessoas Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;  

10.3.6. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autoriza-
ção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir;  

10.3.7. Termo de compromisso público de constituição dos consorciados, se for o caso; 
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10.3.8. Certidão Especifica ou de inteiro teor, Atualizada com os últimos registro e ar-
quivamentos, expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da 
licitante, que demonstre a razão social da empresa licitante, seus sócios, sócio 
dirigente, ramo de atividade, capital social, comprovação da condição de mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior 
a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apre-
sentação das propostas;  

 
10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL 
 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
10.4.2. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
10.4.3. Prova de regularidade de inscrição Estadual (FIC); 
10.4.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
10.4.5. Certidão de Regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tri-

butos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos 
tributários federais administrados pela RFB E PGFN; 

10.4.6. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
de Regularidade Fiscal (tributária e não tributária), fornecida pela SEFA, da 
sede ou domicílio do licitante;  

10.4.7. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, da sede ou domicílio do licitante;  

10.4.8. Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 
12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

10.5. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá 
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendên-
cias; 

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, 
às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documen-
tação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões ne-
gativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

10.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, impli-
cará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os lici-
tantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação; 
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10.8. Quanto à comprovação de regularidade referente ao IPTU, na hipótese de a em-
presa licitante não ser proprietária de bem imóvel no município onde está sediada, 
deve demonstrar tal fato, o que pode ser feito por meio de contrato de locação de 
imóvel; 

 
10.9. Qualificação Técnica 

10.9.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedidos por órgãos públicos, preferenci-
almente em papel timbrado, comprovando que a licitante tenha prestado servi-
ços de projetos sociais, com ênfase em desenvolvimento e participação comu-
nitária, similar e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou su-
perior ao objeto desta licitação, devidamente datada e do órgão expedidor; 

10.9.2. Declaração de que recebeu todos os documentos e informações necessárias à 
apresentação da proposta, bem como conhece todas as condições do local 
onde serão executados os serviços referentes ao objeto da presente licitação e 
que não poderá alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questiona-
mentos posteriores; 

10.9.3. Declaração que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a rea-
lização dos serviços, objeto desta licitação; 

10.9.4. A licitante deverá comprovar todas as exigências requeridas no Termo de Re-
ferência anexado a este Edital, sendo especificamente o previsto no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

10.9.5. Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente na data prevista 
para entrega das propostas, profissionais conforme as exigências do Termo de 
Referência referente ao objeto a ser licitado; 

 
10.10. Qualificação econômico-financeira 

10.10.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
apresentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador, Registrado 
pela Junta Comercial e acompanhada do termo de abertura e encerramento. 
O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado da 
Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o balanço, 
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento en-
contra-se em situação REGULAR neste Regional, contendo número, validade 
e finalidade da certidão de acordo com a Resolução nº 1.402/2012-CFC, na 
sua devida validade na data do certame ou da emissão do Balanço Patrimo-
nial, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da validade; 

10.10.1.1. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, as em-
presas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do ba-
lanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive os termos de abertura e encerramento; 

10.10.1.2. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal 
(is) e do contador responsável da Proponente, devidamente registrados na 
Junta Comercial, bem como, os Termos de Abertura e de Encerramento do 
livro Diário, também registrados na Junta Comercial; 
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10.10.1.3. É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, po-
dendo ser atualizados por índices oficiais (IGP-DI) quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

10.10.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), 
calculado e demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Li-
quidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante; 

10.10.2.1. A partir dos dados de balanço, deverá ser calculado os seguintes índices 
como condição para a habilitação: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 0,50; 
 
ONDE: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
ILC = Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 
 

IGE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ≤ 0,50 
Ativo Total 

 
10.10.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e de-

monstrações contábeis assim apresentados: 
10.10.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balan-

ços publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circula-
ção ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante; 

10.10.3.2. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do-
micílio da licitante; 

10.10.3.3. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balan-
ços publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circula-
ção ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante; 

10.10.3.4. Demais Sociedades, independente de enquadramento ou regime tributário: 
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, por fotocópia do Balanço, 
das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante e as notas explicativas conforme a Resolu-
ção CFC Nº 1.418/12 do CFC; 

10.10.3.5. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), te-
rão a obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do 
mês de maio do ano seguinte do ano-calendário a que se refira à escritura-
ção ((Instrução Normativa nº 1.420 de 19/12/2013 alterada pela Instrução 
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Normativa nº 1.679/2016), apresentando documentação que comprove tal 
situação (documento contábil de enquadramento);                                  

10.10.3.6. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 
10.406/2002) o pequeno empresário não é obrigado à manutenção do 
livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial; 

10.10.3.6.1. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do dis-
posto nos arts. 970 e 1.179, da Lei nº 10.406/2002, o empresário indi-
vidual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira 
receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais); (LC 
155, art. 18-A, §1º) 

10.10.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judi-
cial da sede da empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data 
da presente Licitação; 

 
10.11. Deverão apresentar ainda: 

10.11.1. Declaração da licitante, de que não pesa contra si a superveniência de fato 
que o impeça de contratar com o Poder Público, sob as penalidades cabíveis, 
conforme prescreve, o § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando 
uma declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no 
ANEXO IX; e  

10.11.2. Declaração, sob penas da Lei, que não contém em seu quadro de pessoal 
menor de 18 (dezoito) anos de idade, em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, conforme modelo do ANEXO V, assinada por represen-
tante (s) legal (is) da empresa; 

10.11.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público 
do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do 
art 9º da Lei 8666/93); (ANEXO X) 

10.11.4. Declaração de que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos 
serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da data da Ordem 
de Serviços, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do 
Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

10.11.5. Declaração de que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) es-
tabelecido(s) no Edital; 

10.11.6. Que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações e as Normas 
Técnicas, as da ABNT, aquelas complementares e particulares, e outras per-
tinentes aos serviços em licitação que tomou conhecimento de todas as infor-
mações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto 
da licitação e obteve os documentos necessários a formulação da proposta; 

10.11.7. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 
10.11.8. (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 

pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no 
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art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada 
em 11.06.2008); 

10.11.9. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% 
de pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui 
menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da 
Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

 
11. PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2) 

 
11.1. A proposta técnica será apresentada no envelope n° 02, em única via digitada em 

papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, em emendas, rasuras, entreli-
nhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, devendo ser datada e assinada, em enve-
lope lacrado, devendo atender as condições contidas neste edital e seu anexos, sua 
elaboração deverá apresentar a seguinte disposição: 

11.1.1. O julgamento das propostas será objetivo e em conformidade com a modalidade 
de licitação pertinente do tipo técnica e preço; 

11.1.2. O critério de avaliação final da pontuação será realizado conforme a tabela a 
seguir: 

 
Critérios a serem pontuados ÍNDICE MÁXIMO 

Técnica  60% 

Preço  40% 

Total  100% 

 
11.1.3. A Licitante com a maior pontuação obtida na soma dos critérios de avaliação 

técnica e de preço será considerada a vencedora; 
 
11.2. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 

11.2.1. Para critério de avaliação serão considerados os atestados de capacidade téc-
nica da licitante - não se admitindo atestados de serviços inacabados - datilo-
grafados ou impressos por computador. Os Atestados deverão ser apresenta-
dos sem rasuras ou entrelinhas dos serviços realizados, contendo, no mínimo, 
as seguintes informações:  

a) Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) atestante(s); 
b) Descrição e finalidade dos serviços prestados; 
c) Período durante o qual o serviço foi prestado; 
d) Prazo de execução dos serviços (dias/meses) ou carga horária do con-

trato; 
e) Data de emissão, nome e cargo do signatário; 

11.2.1.1. Para os atestados referentes à realização de consultoria e/ou assessoria 
especializada para o objeto a ser contratado ou similar: 
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Duração dos serviços Pontuação Atribuída 

A partir de 300 (trezentas) até 349 (trezentas e quarenta e nove) 
horas ou 90 (noventa) até 104 (cento e quatro) dias. 

01 (um) ponto 

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) até 399 (trezentas e no-
venta e nove) horas ou 105 (cento e cinco) até 119 (cento e 
dezenove) dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 400 (quatrocentas) até 499 (quatrocentas e noventa 
e nove) horas ou 120 (cento e vinte) até 149 (cento e quarenta 
e nove) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 500 (quinhentas) até 599 (quinhentas e noventa e 
nove) horas ou 150 (cento e cinquenta) até 179 (cento e setenta 
e nove) dias. 

04 (quatro) pontos 

A partir de 600 (seiscentas) horas ou 180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco) pontos 

 
11.3. A Pontuação Técnica da(s) Licitante (PTL) será obtida pela soma simples dos ates-

tados apresentados pela(s) mesma(s); 
11.4. A empresa licitante deverá apresentar, Atestado(s) de Capacidade Técnica, que de-

verá (ão) ser emitido(s) por entidades de direito público ou privado, que comprovem 
experiência da empresa licitante na prestação de serviços; 

11.4.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de 
direito privado deverá constar firma reconhecida em cartório; 

11.4.2. O Presidente poderá solicitar a qualquer momento documentos que com-
provem o atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou con-
tratos firmados com administração pública ou privada; 

11.5. A empresa licitante deverá apresentar Quadro de Profissionais para participar dos 
serviços descritos no objeto composto por: 

11.5.1. Um Coordenador técnico-científico para a implantação do projeto, especialista 
em engenharia sanitária e saneamento básico, doutorado em Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental ou Engenharia Sanitária, com experiência mínima de 15 
anos em projetos do setor de saneamento básico, apresentando certificados de 
10 desses projetos e pelo menos 5 ART de trabalhos realizados na área de 
resíduos sólidos; 

11.5.2. Um Gerente do Projeto, Doutorado em Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, 
experiência na gestão de projetos com experiência mínima de 10 anos em pro-
jetos de engenharia sanitária e ambiental com apresentação de 10 certificados 
de projetos realizados na área do saneamento básico e 3 ART de trabalhos na 
área de resíduos sólidos; 

11.5.3. Um especialista na área de saneamento básico, formador no ensino superior 
universitário, com doutorado na área, e experiência mínima de 10 anos; 

11.5.4. Um técnico Analista Ambiental ou similar, para atividades técnicas de apoio aos 
cooperados na caracterização e segregação dos materiais; 
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11.5.5. 04 técnicos para atuação na frente de trabalho para acompanhamento e fisca-
lização nas 4 áreas do projeto, sendo 3 na coleta, 1 no aterro sanitário, com 
formação adequada nas áreas ambiental e sanitária; 

11.5.6. 01 Técnico superior com experiência mínima de 5 anos na área da economia, 
gestão de empresas e contabilidade para formação dos futuros técnicos admi-
nistrativos (escritório/contabilidade) que serão responsáveis pelo funciona-
mento contabilístico, fiscal, financeiro e de vendas de cada uma das 3 organi-
zações de catadores de Marituba; 

11.5.7. Técnico de geoprocessamento para a roteirização das 3 áreas de coleta porta-
a-porta e roteiros para a coleta com os caminhões da coleta seletiva nos pontos 
de descarte (PEV) e a atualização/reajustes dos circuitos conforme a experiên-
cia no dia a dia; 

11.5.7.1. A comprovação do vínculo dos profissionais antes referidos, dar-se-á medi-
ante a juntada do contrato social ou certidão simplificada da Junta Comercial 
do Estado, no caso dos sócios, ou de cópia da carteira de trabalho, da ficha 
de registro de empregado ou ainda do contrato de trabalho; 

11.6. A empresa licitante deverá apresentar declaração de cada profissional acima listado 
com anuência de sua participação nos serviços, objeto deste termo; 

11.7. A empresa interessada deverá atender às previsões deste Termo, em específico de-
monstrar capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados; 

11.8. Além dos demais documentos exigidos em Edital, 1 (um) atestado de capacidade 
técnica referente à realização do serviço objeto deste processo;  

11.9. Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02): 
11.9.1. Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de gradua-

ção superior reconhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes 
que irão compor a equipe técnica do licitante; 

11.9.2. Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se 
houver de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante; 

11.9.3. Declaração de composição da equipe técnica. 
 

12. - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 3) 
12.1. A proposta comercial, na forma do anexo XIV – Minuta de apresentação de proposta 

será apresentada em uma única via digitada em papel timbrado da empresa, em 
língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões ou res-
salvas, devendo ser datada e assinada, em envelope lacrado, devendo constar o 
prazo de execução da obra e serviços, preço global para os serviços, em algarismos 
arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês de apresenta-
ção da proposta e nela deverão ser observados requisitos técnicos previstos no Edital 
e seus anexos, devendo incluir, também: 
a) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou sócios, ou pessoa legalmente habili-

tada, em papel timbrado, identificando os serviços que a Empresa está concor-
rendo, o número do Edital, o prazo de execução e o preço global proposto para 
os serviços, em algarismo por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao 
mês de apresentação da Proposta; 
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ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 Serviço 1 

TCONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIA-
LIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIO-
NALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE MA-
TERIAIS RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓ-
LIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARI-
TUBA 

R$ xxxxxxxx 

 
12.2. Validade das Propostas: 
12.3. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um pe-

ríodo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega das mesmas. 
Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos se 
o desejarem; 

12.4. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verifi-
cadas quanto à discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso pre-
valecendo o valor por extenso; 

12.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários cu-
jos valores de mão-de-obra estejam inferiores aos pisos salariais normativos 
de categoria correspondente, fixados por mão-de-obra estejam inferiores aos 
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio 
Coletivo, acordou ou convenções coletivas de trabalho do Município onde 
ocorrerá o serviço; 

12.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e/ou glo-
bal, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orça-
mento estimado do serviço, ou ainda com preços unitários ou global manifestamente, 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não atenderem ao art. 44, § 3º, da Lei 
nº 8.666/1993. Deverá ser observado o disposto no art. 48, da Lei Federal nº 
8.666/1993, em especial ou seu § 1º para apuração das propostas com preços ine-
xequíveis; 

12.7. Serão desclassificadas as empresas que apresentarem preços unitários superiores 
aos contidos no edital; 

12.8. Não serão aceitas propostas enviadas via fax; 
12.9. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para 

o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração 
e nem aquelas que possam lesar os direitos dos demais licitantes.     

 
13. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOS-

TAS TÉCNICAS E DE PREÇOS. 
13.1. Os envelopes dos licitantes serão abertos em três sessões publica a iniciar, a pri-

meira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos. As 
sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 1.2 deste 
Edital, com a participação dos membros da Comissão Especial de Licitação, repre-
sentantes de cada licitante e demais pessoas que se interessarem; 
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13.2. Poderão estar presentes mais de um representante de cada licitante, porém ape-
nas um único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas licitantes 
deverão ser apresentadas por um dos Diretores/Sócios ou Procuradores, estes, mu-
nidos das respectivas procurações por instrumento público. Demais interessados po-
derão assistir as sessões desde que não tumultuem o procedimento; 

13.3. Na primeira sessão será recebido o(s) documento(s) de (procuração) que dá pode-
res ao portador para representar a licitante na licitação e entregar no envelope 1; 

13.4. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na pre-
sença dos interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferên-
cia e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos membros da 
Comissão de Licitação e representantes legais das licitantes presentes, não po-
dendo o representante assinar por mais de uma empresa; 

13.4.1.  A documentação será apreciada pela Comissão Especial de Licitação, em confor-
midade com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) visando a habilitação das 
empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docu-
mentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem 
em desacordo com o estabelecido no edital ou com irregularidades, serão inabilita-
dos, não se admitindo complementação posterior;   

13.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por mo-
tivo justo decorrente de fato superveniente devidamente relatado em 
Ata e aceito pela Comissão de Licitação; 

13.6. Numa segunda sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o re-
sultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas Técni-
cas e de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitandos, desde que trans-
corrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, 
ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

13.7. Nesta mesma sessão, poderão ser abertas as Propostas Técnicas dos licitantes ha-
bilitados, as quais serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pe-
los representantes dos licitantes; 

13.8. Numa terceira sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o re-
sultado da análise das Propostas Técnicas, serão devolvidos os envelopes lacra-
dos contendo as Propostas de Preços aos licitantes desclassificados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência ex-
pressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

13.9. Nesta sessão poderão ser abertos os envelopes contendo as Propostas de Pre-
ços dos licitantes classificados. Os valores das propostas serão li-
dos em voz alta e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes dos licitantes; 

13.10. Serão lavradas Atas das sessões acima referidas, as quais serão li-
das em voz alta e assinadas pela Comissão de Licitação e pelos representan-
tes dos licitantes; 

13.11. Após a abertura pública da Documentação, Propostas Técnicas e Proposta de Pre-
ços, não serão fornecidas aos licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficial-
mente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações referentes à aná-
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lise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as reco-
mendações sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resul-
tado da licitação; 

13.12. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação quanto ao 
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propos-
tas e na tomada de decisões para a adjudicação de quaisquer serviços, podem 
resultar na rejeição de sua Proposta; 

13.13. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licita-
ção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instru-
ção do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta; 

13.14. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qual-
quer documento exigido neste Edital e seu)s) anexo (s); 

13.15. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apre-
sentarem nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 
3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93; 

13.16. As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas de técnica e preço na CEL, 
no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do 
julgamento da habilitação. Decorrido esse prazo, a PMM providenciará a eliminação 
dos mencionados documentos. 

 
14. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

14.1. A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurí-
dica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fis-
cal do licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edi-
tal e seu(s) Anexo(s);  

14.2. Serão inabilitados da presente licitação os participantes, que: 
14.2.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva; 
14.2.2. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, 

a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentarem nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o dis-
posto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93; 

14.2.3. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, em caso de inexistência 
de prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
expedição, exceto atestado de capacidade técnica, CNPJ, Inscrição Estadual. 

 
15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

15.1. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração obedecerá ao disposto 
no art. 46, §2°, I e II da Lei n° 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento a 
“TÉCNICA E PREÇO”, atendidas as especificações técnicas constantes deste Edi-
tal, nos termos do §1°, inciso I, do mencionado artigo; 
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15.2. O licitante declarado classificado na proposta técnica terá sua proposta de preço (en-
velopes 03), aberto para análise e dando seguimento ao certamente licitatório, res-
peitando as normas contidas neste Edital e seus anexos; 

15.3. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preli-
minarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida 
para a proposta técnica; 

15.4. A avaliação e a valorização das propostas de preços serão realizadas de acordo com 
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 

15.5. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das va-
lorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabele-
cidos neste Edital e seus anexos, considerando como proposta vencedora aquela 
que apresentar A MAIOR NOTA DE CLASSIFICAÇÃO, na forma da avaliação: 

15.6. A Proposta Técnica terá o peso de 70%(setenta por cento) e a Proposta de 
Preço de 30% (trinta por cento), considerando o seguinte: 

 
NC = Nota de Classificação 
IT = Índice Técnico 
IP = Índice de Preço 
MPP = Menor Preço Proposto 
PPE = Preço da Proposta em Exame 
PTE = Pontuação Técnica da Proposta em exame 
MPT = Maior Pontuação Técnica 

 
a) A PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) será obtida pelo somatório dos pontos obtidos, con-

forme descrito no item 11; 
b) Para obter o ÍNDICE TÉCNICO (IT), dividir-se-á a Pontuação Técnica da Proposta em 

Exame (PTE) pela Maior Pontuação Técnica verificada - MPT (entre as propostas téc-
nicas apresentadas) e este quociente serão multiplicados por 100: 

 
IT = PTE / MPT x 100 

 
c) O ÍNDICE DE PREÇO (IP) será obtido mediante a divisão do Menor Preço Proposto – 

MP (entre as propostas de preço apresentadas) pelo Preço da Proposta em Exame 
(PPE), multiplicado por 100: 

 
IP = MP / PPE x100 

 
d) A NOTA DE CLASSIFICAÇÃO (NC) será obtida mediante a aplicação da fórmula 

abaixo: 
 

NC = (IT x 70 + IP x 30) /100 
 

15.7. Os valores numéricos serão calculados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se a fração remanescente; 
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15.8. Em caso de empate na nota de classificação de valores entre duas ou mais propos-
tas, e depois de obedecido o disposto no art. 3º, §2º Lei 8.666/93, a classificação 
será definida por sorteio realizado na presença dos licitantes. 

 
16. EXAME DA PROPOSTA DE PREÇOS 

16.1. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verifi-
cadas quanto a discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso pre-
valecendo o valor por extenso; 

16.2. Serão desclassificadas as propostas: 
16.2.1. Que apresentarem preços unitários cujos valores de mão-de-obra estejam infe-

riores aos pisos salariais normativos de categoria correspondente, fixa-
dos por Dissídio Coletivo, acordou ou convenções coletivas de trabalho do Mu-
nicípio onde ocorrerrá o serviço; 

16.2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitá-
rios e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabe-
lecido o orçamento estimado do serviço, ou ainda com preços unitários ou glo-
bal manifestamente, inexequíveis, assim considerados aqueles que não aten-
derem ao art. 44, § 3º da Lei nº 8.666/1993. Deverá ser observado o disposto 
no art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1993, em especial ou seu § 1º para apura-
ção das propostas com preços inexequíveis; 

16.2.3. Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes; 
16.2.4. Estejam com omissões, adições, alterações ou ilegalidades, encontrem-se ile-

gíveis ou com rasuras; 
16.2.5. Não apresentarem na planilha de quantitativos e na planilha de preços e ainda 

no resumo financeiro assinatura do responsável ou cálculos e assinaturas erra-
das; 

16.2.6. Durante a análise e julgamento das propostas, a PMM poderá exigir de qualquer 
proponente esclarecimento adicional sobre a proposta e seus anexos; 

16.2.7. As propostas serão analisadas e, quando ocorrerem eventuais erros aritméti-
cos, poderão ser corrigidas pela Comissão de Licitação da forma seguinte: 

16.2.8. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

16.2.9. No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quanti-
dade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 

16.2.10. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade corres-
pondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário 
e a quantidade; 

16.2.11. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas 
as parcelas; 

16.2.12. O preço total da proposta será ajustado pela PMM, em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante consistirá no 
preço corrigido global da proposta; 

16.2.13. Até a assinatura do contrato a PMM poderá desclassificar qualquer das pro-
ponentes, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza 
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sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícias de fato ou circuns-
tâncias, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa das mesmas. 

 
 

17. CRONOGRAMA. 
17.1. Os serviços prestados serão realizados conforme especificados abaixo: 
17.2. ETAPA 1: Contratação das 03 Cooperativas de Marituba, totalizando 70 cooperados 

e elaboração e apresentação do Plano de Coleta Seletiva e respectivos roteiros; 
17.2.1. Contratação das 03 cooperativas de materiais recicláveis, com 70 cooperados 

no total para participação do programa de implantação da coleta seletiva no 
município de Marituba; 

17.2.2. Formação dos cooperados das 03 cooperativas em classificação e caracteriza-
ção dos resíduos. Propriedades dos resíduos recicláveis. Tipos e famílias de 
plásticos. Segregação na fonte;  

17.2.3. Elaboração do primeiro plano de roteirização da coleta seletiva do projeto;  
17.2.4. Prazo de realização e apresentação em 15 dias após assinatura do contrato; 

 
17.3. ETAPA 2: Formação técnica, contabilística, jurídica e organizativa permanente de 02 

cooperados de cada uma das 03 cooperativas de Marituba para a gestão global das 
respectivas cooperativas; 

17.3.1. Treinamento dos cooperados em higiene e segurança no trabalho. Proteção 
individual devido ao Covid-19. Higienização individual e dos equipamentos. Sin-
tomas do covid-19. Formas de transmissão do covid-19; 

17.3.2. Treinamento dos cooperados em contexto de trabalho em formas de acondici-
onamento dos resíduos nas moradias e formas de segregação dos recicláveis. 
Acondicionamento dos resíduos em ecopontos. Meios de transporte de resí-
duos em porta-a-porta. Abordagem dos coletores junto dos moradores nos con-
domínios; 

17.3.3. Treinamento dos cooperados em contexto de trabalho na segregação de resí-
duos na planta de triagem existente no aterro sanitário de Marituba e nos gal-
pões das cooperativas, para separar plásticos pelos componentes: PET, PEAD, 
PVC, PEBD (polietileno de baixa densidade (filme plástico), PP (polipropileno), 
PS e outros plásticos;   

17.3.4. Treinamento dos cooperados na segregação de outros componentes reciclá-
veis através das respetivas propriedades: tipos de papéis, papelão, embalagens 
complexas (tipo tetra pack), embalagens de alumínio, estanho ou aço; 

17.3.5. Estimativa da geração de resíduos recicláveis nas áreas de coleta seletiva do 
projeto, em função da caracterização dos resíduos gerados nessas áreas; 

17.3.6. Estimativa da geração de resíduos recicláveis nos condomínios estruturados, 
com base na caracterização dos resíduos gerados nessas áreas; 

17.3.7. Treinamento de 02 cooperados de cada cooperativa para escriturário, em ma-
térias de gestão operacional da cooperativa, em contabilidade, em gestão de 
recursos humanos, salários, leis sociais, seguros ocupacionais, vendas, aspec-
tos jurídicos relativos à vida das cooperativas;  
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17.3.8. Treinamento dos dirigentes das 03 cooperativas em matérias de legalização, 
gestão operacional e de recursos humanos, vendas de recicláveis e procura de 
mercados. Legislação trabalhista e segurança e higiene no trabalho. Equipa-
mentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual; 

17.3.9. Prazo de realização em 02 meses após a assinatura do contrato; 
 
17.4. ETAPA 3: Coordenação, acompanhamento e fiscalização das atividades de coleta 

seletiva dos 70 membros das 03 cooperativas:   
17.4.1. Treinamento de 02 cooperados em cada cooperativa na contabilidade e gestão 

da respectiva cooperativa, pela consultora através de um especialista, por um 
prazo contínuo de 02 meses, para futuros escriturários/contabilistas da respec-
tiva cooperativa; 

17.4.2. Acompanhamento técnico da contabilidade, gestão geral e vendas junto de 
cada um dos escriturários/contabilistas/administrativos para seguir com a parte 
administrativa da sua cooperativa, após os 02 primeiros meses de implantação 
do projeto. Será feito o acompanhamento por um técnico da consultora; 

17.4.3. Pagamento de um subsídio de R$ 600,00 por mês a cada cooperado como 
complemento dos rendimentos mensais per capita da venda de materiais reci-
cláveis, durante 06 meses de duração do projeto: 

17.4.4. Fornecimento de uma refeição diária a cada cooperado por dia de trabalho du-
rante os 06 meses do projeto; 

17.4.5. Elaboração dos roteiros georreferenciados de coleta seletiva ajustados em fun-
ção da experiência diária de coleta; 

17.4.6. Implantação, apoio e acompanhamento da atividade de coleta seletiva das di-
versas equipes de coletores nas 03 áreas do projeto e nos condomínios estru-
turados, executado por especialista em engenharia sanitária da consultora; 

17.4.7. Verificação e acompanhamento de todas as equipes de coleta seletiva em todos 
os roteiros por parte da consultora, dispondo de 01 técnico em cada área de 
atuação, sendo 03 nas áreas do porta-a-porta e 01 na planta de triagem no 
aterro sanitário de Marituba; 

17.4.8. Medição diária e elaboração do relatório diário da coleta seletiva, total e por 
material segregado por cada um dos 04 técnicos da consultora, com acompa-
nhamento do escriturário/administrativo das 03 cooperativas; 

17.4.9. Apoio e supervisão da elaboração das folhas de remuneração dos cooperados, 
elaborada pelo escriturário/administrativo da cooperativa, integrando o subsídio 
de apoio e o complemento de proventos com o produto da venda de mercadoria. 
Apoio por especialista na área técnica correspondente; 

17.4.10. Apoio na elaboração da documentação fiscal de cada uma das cooperativas 
pelo escriturário de cada cooperativa, realizado por um técnico especialista 
da consultora; 

17.4.11. Reunião semanal de avaliação da produtividade na coleta seletiva, avaliação 
dos roteiros, dos pontos fracos da coleta observados, das necessidades de 
ajustes e dos meios necessários para atingir os objetivos do projeto. Total de 
20 reuniões ao longo do projeto; 
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17.4.12. Elaboração de relatórios circunstanciais detalhados à SEMMA, por cada se-
mana de trabalho. Previstos 20 relatórios no total; 

17.4.13. Participação de reuniões de consolidação do projeto com representantes da 
SEMMA. Previstos 20 reuniões de trabalho, uma por semana. 

 
18. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1. Todos os trabalhos deverão ser realizados com interação entre a CONTRATADA e 
Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE, que farão o acompanhamento dos 
trabalhos, incluindo a realização de reuniões internas para a avaliação da evolução 
do projeto; 

18.2. A execução dos serviços se dará em reuniões presenciais, em conformidade com o 
Plano de Trabalho descrito no Termo de Referência, os quais serão previamente 
aprovados pela CONTRATANTE; 

18.3. Todas as despesas referentes à prestação dos serviços do referido objeto deverão 
ocorrer por conta da CONTRATADA. 

 
19. DOS PRAZOS 

19.1. Para assinar o contrato: 
19.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o con-

trato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias consecutivos contados a partir da notificação feita pela Comissão Especial 
de Licitação; 

19.1.2. O contrato firmado com a licitante será publicado no Diário Oficial do Estado, 
na forma do Parágrafo Único do art. 61, da Lei nº 8.666/93; 

19.2. Para Inicio: 
19.2.1. O prazo ao que se refere as etapas 01 e 02, será de 60 (sessenta) dias, conta-

dos da data do recebimento da ordem de serviço; 
19.3. Prazo global do projeto: 

19.3.1. O prazo referido nas etapas 01 a 03, será de 06 (seis) meses, contados da data 
do recebimento da ordem de serviço; 

19.4. Prazo para execução dos serviços: 
19.4.1. Prazo para início da prestação dos serviços é de 10 (dez) dais, contados a partir 

do recebimento pela contratada, da Ordem de Serviço encaminhada pela Con-
tratante; 

19.4.2. Na hipótese de ocorrer fatos relevantes, que impliquem no atraso da execução 
dos serviços, poderá ser ajustado o prazo constante nesse item, visando garan-
tir a perfeita prestação dos serviços; 

19.5. A Execução dos serviços será da seguinte forma: 
19.5.1. Para a etapa 01 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço; 
19.5.2. Para a etapa 02 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e 

conclusão da 1ª etapa; 
19.5.3. Para a etapa 03 – 06 (seis) meses após o recebimento da ordem de serviço; 
19.5.4. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos, dentro do 

prazo de 06 (seis) meses contados do recebimento da ordem de serviços; 
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19.6. Prorrogação: 
19.6.1. O prazo poderá ser prorrogado, desde que sejam atendidas as exigências pre-

vistas no art. 57, da Lei 8666/93 e suas alterações; 
19.7. Condições para Recebimento dos Serviços: 

19.7.1. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obede-
cerá ao disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666/93. 

 
20. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 

20.1. O resultado de cada fase da licitação será publicado no Diário Oficial do Es-
tado ou, se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi ado-
tada a decisão, comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ata. O resul-
tado final contendo as notas finais e os valores das propostas serão publicados na 
Imprensa Oficial. Estas publicações ou comunicações constituirão os avisos dos re-
sultados dos julgamentos das documentações e propostas; 

20.2. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recur-
sos previstos na Lei nº 8.666/1993; 

20.3. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de efetivo expediente no órgão, 
no Serviço de Protocolo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Marituba, no ho-
rário de 08 às 14 horas, sito à Rodovia BR 316, s/n, km 13, Centro, Marituba/PA, 
CEP 67200-000, concedido o mesmo prazo para os demais licitantes que poderão 
impugná-lo; (art. 109, da Lei 8666/93) 

20.4. A manifestação do licitante da intenção de interpor recurso no final da sessão, se fará 
com registro em ata da síntese das suas razões, além de juntar memoriais no prazo 
acima, e deverá apresentá-lo em mídia gravada, e assinado digitalmente. O mesmo 
se diga em relação às contrarrazões; 

20.5. O resultado da licitação será submetido à Adjudicação e homologação pela SEMMA. 
 

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO 
21.1. A SEMMA adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essên-

cia aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s); 
21.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida  sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 8.666/93, 
neste caso, a Comissão Especial de licitação, poderá convocar os licitantes rema-
nescente, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas con-
dições propostas pelo 1º classificado;  

21.3. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-
á nos termos previstos pela Lei 8.666/93; 

21.4. A SMMA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar to-
das as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por ra-
zões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente compro-
vado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer di-
reito a indenização ou ressarcimento. 
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21.5. A rescisão do contrato obedecerá às disposições previstas nos arti-
gos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
22. GARANTIA DO CONTRATO 

22.1. Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garan-
tia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o 
direito da contratação; 

22.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Carta de fiança bancária. 

22.3. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, forne-
cida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, de-
vendo a contratada providenciar sua prorrogação, independente de notificação da 
SEMMA; 

22.4. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da com-
petente apólice emitida por entidade em funciona-
mento no País, e em nome da SEMMA, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo 
prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorroga-
ção, por toda a duração do contrato, independente de notificação da SEMMA, sob 
pena de rescisão contratual;  

22.5. No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverá estar acompa-
nhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta infor-
mará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condi-
ções de resgate; 

22.6. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá depositar na se-
guinte conta bancária Agência: 4132-7, Conta Corrente: 15.889-5, Banco do Brasil. 
Quaisquer informações ou esclarecimento referente ao depósito/conta da Caução 
poderão ser tratados com a Diretora Financeira da Secretaria Municipal de Finanças 
de Marituba/PA, que se encontra na Tesouraria no prédio sede da mesma;  

22.7. A garantia prestada pelo licitante vencedor será restituída ou liberada 60 (ses-
senta) dias corridos após o Recebimento Definitivo do (s) serviços; 

22.8. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao patrimônio muni-
cipal ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsá-
vel pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultan-
tes da execução do contrato. 

 
23. FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
da proposta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aque-
les de filiais ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo 
fiscal devidamente designado; 
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23.2. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas 
fiscais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de con-
trato nomeado pela administração municipal; 

23.3. Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no 
edital e/ou contrato; 

23.4. Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, atra-
vés de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta; 

23.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a con-
tratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou ina-
dimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte 
da Contratante; 

23.6. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Cer-
tificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições 
junto ao INSS, Certidão de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas; 

23.7. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta 
efetuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA 
na pendência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atesta-
ção de conformidade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que 
isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira; 

23.7.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota 
fiscal/fatura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após 
o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será 
rescindido com aplicação de multa prevista em cláusula contratual; 

23.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CON-
TRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obriga-
ção do CONTRATANTE; 

23.9. Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 
24. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE 

24.1. Os valores propostos pelo licitante poderão ser revistos mediante solicitação da con-
tratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 
forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93 e do art. 3º, § 1º, da Lei nº   10.192, de 14/02/01; 

24.1.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da super-
veniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato; 

24.1.2. A solicitação deverá vir acompanhada de Nota Fiscal anterior a data da licitação, 
porém próxima, e uma Nota Fiscal atual, sendo que todos os documentos deverão 
ser protocolados na Procuradoria do Municipal; 
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24.1.2.1. Todas as Ordens de Fornecimento emitidas antes da data de protocolo da soli-
citação de reajuste deverão ser entregues no valor anterior, valendo o valor plei-
teado somente para as Ordens de Fornecimento futuras; 

24.1.2.2. O preço consignado no contrato será corrigido, contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice do IGP-
M; 

24.1.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno será contado a par-
tir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
 

25. GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
25.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) com-

petente, pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado 
para tal fim. Em sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério 
da administração; 

25.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção da execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qual-
quer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efe-
tuar o atesto acerca do recebimento dos serviços; 

25.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
contratada; 

25.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, 
como também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a 
solicitação, e ainda: 

25.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execu-
ção do contrato; 

25.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância 
acerca das especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 

25.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir as especificações do objeto e demais 
condições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

25.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de 
inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do 
prazo por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento 
do objeto do contrato;  

25.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não in-
frinja nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em 
considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens 
ou declarações verbais; 

25.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá 
a CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações esta-
belecidas no Contrato.  
 

26. DAS PENALIDADES 
Em conformidade com o Termo de Referência, anexo I. 
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27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICA-
MENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos; 

27.2. Os casos omissos neste Edital deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993, bem 
como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Comissão de Licitação, 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Marituba; 

27.3. Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisível do presente Edital, além do 
Termo de Referência, modelo de proposta de preços e minuta do contrato. 

 
28. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Presidente da CEL, obser-
vados os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a matéria.  

 
29. DO FORO  

Fica eleito o foro da Cidade de Marituba, Estado do Pará, para dirimir dúvidas ori-
undas da presente Tomada de preços. 

 
30. DOS ANEXOS 

São partes integrantes deste Edital independente da transcrição os seguintes ane-
xos:                            

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM-

PRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO FUN-

CIONAL DA EMPRESA 
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO 
 

Marituba/PA, 10 de setembro de 2020. 
 
 
 

Paulo Henrique Pinheiro 
Presidente da CEL – PMM 
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XXXXXXXXXXXXX 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFÊRENCIA 
 
 
 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIA-
LIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO 
DE MARITUBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARITUBA–PARÁ 
MAIO DE 2020 
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1  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A Contratação de consultoria especializada para implementação, acompanhamento e efe-
tivação da coleta seletiva de resíduos sólidos no município de  Marituba, em conformidade com 
o previsto no PGIRS (Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) do município, através da 
organização e fortalecimento das três organizações de materiais recicláveis de Marituba (ACA-
MARI, COCAMAR, COCA-MAVEL), com a inclusão de 70 catadores de matérias reciclados, 
para iniciar o projeto piloto de 06 meses, para implementação e execução da coleta seletiva porta-
a-porta, dar a formação aos catadores e aos seus dirigentes, estabelecer e fazer os ajustes que se 
fizerem necessários nas rotas a serem percorridas pelos catadores em cada bairro selecionado, 
fazer fiscalização e registro dos quantitativos diários, realizar o controle das coletas,  organizar a 
venda de materiais para otimizar preços de venda, dar formação organizativa e dotar as organi-
zações dos catadores de capacidade organizativa e de gestão, para poderem exercer o seu objeto 
de forma autônoma e sustentável economicamente após o período de vigência do presente projeto 
piloto. 

 
A população do município de Marituba contabilizada no último censo (IBGE 2010) foi 

de 108.246 habitantes, sendo que a estimativa do IBGE (2016) apresenta uma população de 
125.435 habitantes. Esta população distribui-se predominantemente nas áreas urbanas e apre-
senta uma taxa de crescimento de 3,7% ao ano. 

 
Estima-se que a população atual de Marituba seja de cerca de 135.000 habitantes, nos 

bairros Nova Marituba (Conjuntos Jardim Imperial, Nova Marituba, Beija Flor e Parque das Pal-
meiras), Centro, Pedreirinha, e nos Residenciais e condomínios estruturados (Viver Melhor Ma-
rituba, Salinas, Soure, Algodoal, Cittá Maris, Parque dos Eucaliptos, Parque dos Pardais, Parque 
Umari, Jardim Albatroz), apresentam uma população de aproximadamente 66.645 habitantes, 
população esta que representa aproximadamente 50% da população do município,  que produzem 
cerca de 1.143 t/mês de resíduos sólidos, sendo passiveis de reutilização e reciclagem cerca de 
340 t/mês.  

 
Considerando o estudo elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente “Elementos para 

Organização da Coleta Seletiva e Projetos de Galpão de Triagem” (2008), o modelo para a estru-
turação dos setores da cidade visando a implantação da coleta seletiva, devem ser envolvidos os 
agentes de saúde, de controle de vetores e vigilância sanitária (Programa de Saúde da Família, 
Programa de Combate à Dengue dentre outros). 

 
Sendo assim, é possível constatar que, na área de influência do projeto, existe uma popu-

lação de aproximadamente 66.645 habitantes, com um total de 14.863 residências, dados esses 
que permitem uma perspectiva de projeção maior de recolhimento de resíduos recicláveis. 
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O Bairro Centro é um Bairro histórico tradicional e bem estruturado da cidade de Mari-
tuba. O bairro concentra as melhores opções de moradia, e está entre as áreas mais valorizadas 
da cidade. Reúne construções históricas que datam do ciclo da estrada de ferro, que convivem 
com prédios residenciais e comerciais construídos principalmente entre as décadas de 1970 e 
1990. 

O Bairro Nova Marituba encontra-se adjacente ao Parque Ambiental REVIS - Refúgio de 
Vida Silvestre, ocupa uma área de 6.367,27 hectares que abrigava a antiga Fábrica da Pirelli, 
além de diversas empresas e centro comercial. 

 
O complexo do Residencial “Viver Melhor Marituba” localizado na Rodovia BR-316, no 

km 15, no Município de Marituba/PA integra o Programa Minha Casa Minha Vida. É constituído 
de 4.256 unidades habitacionais (apartamentos), os condomínios Salinas com 500 apartamentos 
e 43 casas, Soure com 320 apartamentos e 36 casas e Algodoal com 640 apartamentos, o Resi-
dencial Cittá Maris 940 apartamentos, os conjuntos: Parque dos Eucaliptos 277 casas, Parque 
dos Pardais 420 casas, Parque Umari 736 casas, Jardim Albatroz 140 casas, Bem viver 768 casas. 

 
A Prefeitura Municipal de Marituba pretende implantar a coleta seletiva em conformidade 

com a Lei 12.305/2010, para cumprimento do seu PGIRS, valorizar os resíduos, preservando a 
demanda por recursos naturais, diminuir a emissão de gases de efeito de estufa e, no domínio 
social, permitir que as organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba possam ser 
integrados nos programas de Coleta Seletiva porta-a-porta. 

 
As organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba são muito recentes e 

de organização débil, não possuindo organização técnica, financeira, administrativa, jurídica e 
contábil, incapazes de assumir de forma jurídica e profissional o compromisso de realizar a coleta 
seletiva como prevista nos planos e programas estruturados pela SEMMA de Marituba e escru-
tinados pelo Ministério Público do Pará.     

 
Nesse sentido, o Município de Marituba pretende a contratação por seis meses de uma 

entidade com capacidade para a implementação profissional e efetivação da coleta seletiva no 
município, para o qual deve estruturar, organizar, coordenar e fiscalizar a equipe de catadores 
cadastrados e residentes em Marituba, para realizar a coleta seletiva segundo roteiros pré-estabe-
lecidos pela equipe consultora, que fará o acompanhamento e fiscalização, bem como o controle 
qualitativo e qualitativo diário de materiais coletados no porta-a-porta e encaminhados para a 
triagem na planta de triagem instalada no Aterro Sanitário de Marituba. O objetivo da contratação 
dos catadores é dar formação adequada e acompanhamento na organização financeira, jurídica e 
contábil, para que as cooperativas possam, depois desse período experimental ter adquirido toda 
a rotina empresarial e continuar a coleta seletiva, dando resposta ao poder público e à sociedade. 

Portanto, o início da execução de projetos dessa natureza constitui etapa decisiva para que 
se possa ter em Marituba, organizações de catadores com capacidade de enfrentar os desafios da 
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coleta seletiva com todo o apoio dado pela Municipalidade, no estrito cumprimento do estabele-
cido na legislação Brasileira. 

 
2 JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA 
 

A Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o 
marco regulatório para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. É complementada pela Lei nº 
11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento). Referidas leis salientam a importância da inserção 
dos catadores no circuito econômico, gerando emprego e renda. É neste sentido que o poder público 
municipal pretende reforçar a capacidade das cooperativas demasiadamente frágeis em termos 
organizativos, contratando uma entidade com capacidade e experiência para trabalhar e dar o 
apoio direto para que as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis pos-
sam desempenhar a prestação do serviço de coleta, transporte e processamento de resíduos reci-
cláveis e reutilizáveis de forma econômica e financeiramente sustentável. 

 
Também é importante mencionar os seguintes Decretos Federais como parâmetros para 

fundamentação do presente projeto: Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a Lei nº 
11.445/2007 bem como o Decreto Federal n° 5.940/2006, que institui a Coleta Seletiva Solidária, 
pelos órgãos e entidades da administração publica federal direta e indireta e, por fim, o Decreto 
7.405/2010 que Institui o Programa Pró–Catador. 

 
Os principais desafios da gestão de resíduos é a redução dos níveis atuais de desperdício 

de materiais e de disposição final de resíduos atualmente utilizados. O Município de Marituba 
vem buscando mecanismos para um modelo de gestão que efetivamente alcance a estruturação e 
implantação de novas tecnologias para esse novo cenário exigido, respeitadas as peculiaridades 
locais e, sobretudo, o poder operacional de associações e cooperativas para a execução dos 
serviços propostos nos moldes da Política Nacional. 

 
Isso porque a Política Nacional estabelece a necessidade de apoio aos processos de recu-

peração dos resíduos passiveis de reutilização e reciclagem realizadas pelas cooperativas e asso-
ciações de catadores de material reciclável, a fim de promover o desenvolvimento sustentável. 

 
No âmbito da responsabilidade compartilhada e logística reversa, a Lei n° 12.305/10 foi 

criada a fim de minimizar o volume de resíduos gerados e reduzir os impactos negativos causados 
à saúde humana e ao meio ambiente quando o descarte não é realizado de forma correta. 

 
Nesta lei são dispostos princípios, objetivos e instrumentos relacionados ao manejo de 

resíduos. Além disso, são determinadas diretrizes relacionadas à gestão integrada e ao gerencia-
mento dos resíduos. 
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De acordo com a PNRS, a responsabilidade sobre a destinação correta dos resíduos cabe 
a comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores, população e aos responsáveis pelos 
serviços de limpeza e manejo.  

 
O presente termo de referencia foi desenvolvido com o escopo de cumprir tais finalidades, 

contendo os aspectos principais que poderão embasar a implementação da coleta seletiva de 
forma efetiva para o Município de Marituba, em conformidade com os objetivos e as diretrizes 
estabelecidas nas normas legais brasileiras. 

 
A contratação de uma entidade consultora com experiência na implementação de projetos 

desta natureza, tem como objetivo dotar as cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis de meios organizativos e de gestão que hoje não têm e por isso não podem cumprir 
os objetivos delineados pela Administração de Marituba. Por outro lado, o Município não tem 
meios para desempenhar o apoio nos moldes que as organizações de catadores precisam, por falta 
de recursos humanos para esse efeito e por não ser a sua natureza. 

Espera-se que, após os 06 meses de atuação da entidade consultora a ser contratada pelo 
Município, as organizações de catadores sob a sua gestão estejam em condições de caminhar de 
forma autônoma, cumprindo os objetivos estabelecidos. 

 
Deste modo serão realizados os serviços de coleta e transporte de materiais passiveis de 

reutilização, reuso e reciclagem, na modalidade porta-a-porta, seguindo roteiros estudados, de-
senhados e acompanhados pela consultora, assim como o transporte dos recicláveis dispostos nos 
ecopontos instalados pela Administração (Pontos de Entrega Voluntária - PEV) nos bairros, con-
domínios e residenciais inseridos nesse projeto. 

 
Nesse contexto a Administração Pública Municipal firmará a contratação com uma enti-

dade consultora para a execução dos referidos serviços, o que também implicará a celebração de 
parcerias entre diversos atores localizados nos limites territoriais dos bairros, principalmente com 
os grandes geradores de resíduos. 

 
Considerando, ainda, as peculiaridades da contratação bem como a necessidade de forta-

lecimento institucional da Associação ou Cooperativa de catadores enquanto organismo funda-
mental na promoção da Política de Resíduos Sólidos, a presente contratação tem como premissa 
proporcionar o suporte à implementação dos benefícios ambientais que a coleta seletiva traz, além 
de também viabilizar medidas de ampliação da coleta seletiva em estrito cumprimento à Lei 
12.305/2010, que estabelece a erradicação do trabalho de catação em lixões. 

 
As ações e serviços ora descritos visam, sobretudo, a inclusão sócio-produtiva dos cata-

dores organizados em Associação ou Cooperativas, enquanto agentes promotores da política de 
resíduos sólidos, da forma como preconizado pela referida Lei.  
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Sendo assim, a consultoria a ser contratada desempenhará uma missão de fortalecimento 
necessário das organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba, para que possam 
executar os serviços de forma organizada e sistematizada, atendendo aos fins determinados pela 
legislação vigente, recebendo qualificação profissional e organizacional através da consultora 
que será contratada, especializada na formação e gestão de projetos nas áreas ambiental e sanitá-
ria. 

O presente projeto executivo prevê que os serviços operacionais serão desenvolvidos por 
cooperativas e associações de catadores localizadas em Marituba, contratadas por 06 meses pela 
entidade consultora, que trabalharão diretamente nas atividades de coleta seletiva porta-a-porta e 
na coleta em locais onde serão instalados os PEV (Ponto de Entrega Voluntária), nos limites dos 
bairros no Município de Marituba. 

 
Este projeto integra as ações e serviços que vêm sendo implementados pela SEMMA 

através do seu PGIRS, para atender as obrigações assumidas pela municipalidade. O modelo ora 
proposto busca equacionar a presença das cooperativas e associações de catadores no processo 
da coleta seletiva, de forma organizada e estruturada, por meio de ações permanentes e duradou-
ras, sob a responsabilidade da própria associação ou cooperativa, e que receberá o suporte técnico 
e estrutural para iniciar e desenvolver a execução dos serviços, sob a supervisão e acompanha-
mento da consultora contratada pela SEMMA. 

 
O modelo de coleta seletiva prevê a educação ambiental, segregação na fonte e a execução 

dos serviços de coleta nas residências. Quanto aos condomínios particulares, empresas públicas 
e privadas, instituições financeiras e estabelecimentos comerciais, serão firmados os acordos se-
toriais com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para viabilizar a entrega 
do material reciclável diretamente à Cooperativa/Associação. Por fim, também está prevista a 
coleta através dos PEV com a implantação nos limites territoriais dos bairros e condomínios e 
residenciais atendidos. 

 
A coleta seletiva protagonizada pelas organizações de catadores de material reciclável 

propicia resultados bastante significativos no tocante ao envolvimento, sensibilização e efetiva 
participação da população na iniciativa e no projeto ora proposto, além de fortalecer a economia 
local e dos aspectos de garantia da retirada de volumes crescentes de resíduos passiveis de reuti-
lização e reciclagem, e seu encaminhamento para novos processos produtivos (logística reversa), 
trazendo resultados positivos para o ambiente urbano, na medida em que reduz as ocorrências 
de descarte irregular (conscientização), assim como dos custos das ações de limpeza urbana. 
Porém, as organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba não têm tido capaci-
dade de organização, apesar de várias tentativas do Município de Marituba ao longo dos últimos 
03 anos, tendo-se concluído que somente através da contratação específica de uma consultoria 
para desenvolver um trabalho em dedicação direta e permanente por 06 meses, poderão ser al-
cançados melhores resultados.   
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3 OBJETIVOS  

3.1  OBJETIVO GERAL 
 

A Consultoria deve apresentar um plano de implementação da coleta seletiva em Mari-
tuba, em que sejam inseridas as 03 organizações de catadores da cidade nas áreas integrantes 
desse projeto, para proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis, devendo, para isso, proce-
der à contratação das três cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis de Ma-
rituba, por um período de 06 meses, para atuarem na coleta seletiva nos bairros (Centro, Nova 
Marituba, Pedreirinha), Residenciais (Viver Melhor Marituba, Parque dos eucaliptos, Parque dos 
Pardais, Parque Residencial Umari, Jardim Albatroz e Bem Viver) e condomínios (Salinas, 
Soure, Algodoal e Cita Mariz), conforme Tabelas 1 e 2, dando em paralelo, apoio organizativo e 
de gestão efetiva às 03 cooperativas/associações dos cooperados envolvidos na sua vertente de 
gestão, dos recursos humanos, fiscal, jurídica, financeira, contábil e de vendas, formando mem-
bros de cada organização de catadores para poderem desenvolver toda a atividade organizativa 
contábil, fiscal, tesouraria, recursos humanos e vendas, de forma autônoma depois dos 06 meses 
que decorrerá o projeto.  

 
Deste modo, a Consultoria fará a coordenação e acompanhamento da atividade dessas 

cooperativas na coleta seletiva nas áreas selecionadas. Assim se espera que as 03 organizações 
de catadores de Marituba possam operar de forma empresarial e profissional, de forma autônoma, 
cumprindo os roteiros de coleta seletiva, monitorando a atividade das diversas equipes de cata-
dores, otimizando o setor de vendas, eliminando intermediários, buscando novos parceiros, etc. 
 

Tabela 1 - População inserida no Projeto 

Bairro 
População 

(hab
.) 

Resíduos Domi-
ciliar 
(ton./di
a) 

Resíduos Domi-
ciliar 
(ton./mê
s) 

Material Reci-
clável 
30% 
(ton./di
a) 

Material Reci-
clável 
(ton./mê
s) 

Nova Marituba        14 612              10.2          306.9                3.07                92    
Centro        10 866                7.6          228.2                2.28                68    
Pedreirinha          6 366                4.5          133.7                1.34                40    
Res. Viver Melhor        16 258              11.4          341.4                3.41              102    
Salinas, Algodoal e Soure          5 913                4.1          124.2                1.24                37    

        54 015              37.8       1 134.3                11.3           340.3    
 
Tabela 2 Condomínios estruturados incluídos no projeto 

Empreendimentos nº Edifícios 
Unidades Habitaci-

onais População 
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Residencial Parque dos Eucaliptos casas 277        1 108    
Parque dos Pardais 420 420        1 650    
Parque Residencial Umari 736 736        2 950    
Jardim Albatroz 140 140           560    
Residencial Bem Viver 768 768        3 072    
Condomínio Cita Maris 47 940        3 290    
Condomínio Salinas, Soure e Algodoal 66 1548        5 913    
Condomínio Viver Melhor 149 4256       16 258    
   Torre de 16 ap 32     
   Torre de 32 ap 117     
Total           34 801    

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1- A Consultoria fará a contratação das 03 organizações de catadores de materiais recicláveis 
de Marituba para proceder à implementação da coleta seletiva no município, atendendo as exigências da 
PNRS e do MPPA – 5ª Promotoria de Marituba, integrando e inserindo 70 catadores cooperados por um 
período de 06 meses, para desenvolverem o presente projeto, dando formação específica a cada uma das 
organizações e acompanhando toda a atividade diariamente, esperando-se que após os 06 meses as coo-
perativas/associações estejam devidamente capacitadas para desenvolverem de forma autônoma as suas 
atividades e cumprirem com suas metas; 

3.2.2- Apoiar as 03 organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba na sua orga-
nização nas áreas de gestão operacional e técnica, de recursos humanos, fiscal, jurídica, financeira, con-
tábil e de vendas; 

3.2.3- Estudar, organizar e implementar os roteiros do sistema de coleta seletiva nos bairros nos 
bairros (Centro, Nova Marituba, Pedreirinha),  Residenciais (Viver Melhor Marituba, Parque  dos euca-
liptos, Parque dos Pardais, Parque Residencial Umari, Jardim Albatroz e Bem Viver) e condomínios 
(Salinas, Soure, Algodoal e Cita Mariz), para as cooperativas/associações operarem de forma empresa-
rial, organizada e legalizada em todas as vertentes;  

 
3.2.4- Acompanhamento, controle e fiscalização das atividades dos catadores em cada um dos 

roteiros de coleta através de 01 técnico por cada área de coleta e na planta de triagem localizada no aterro 
sanitário de Marituba, registrando os quantitativos totais e por material coletado por dia, bem como a 
gestão de vendas (quantidades, tipo de material, destinatários e preços) e elaboração de relatórios diários 
à SEMMA. 

3.2.5- Realizar a formação e acompanhamento da atividade das organizações na gestão fiscal, 
de recursos humanos, contábil e de vendas, dando formação em contexto de trabalho e realizando o 
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acompanhamento dia-a-dia de 01 ou 02 cooperados selecionados por organização, com formação aca-
dêmica mínima, aptos a receberem a formação necessária, de modo que, após este período, cada organi-
zação terá um membro com capacidade de geri-la e apoiar de forma qualificada sua respectiva direção, 
viabilizando o prosseguimento das atividades com eficácia, de forma empresarial e autônoma após os 
06 meses do projeto. 
 
 
4 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

4.1- Será realizada a coleta porta-a-porta dividida em roteiros, contemplando conjuntos habitaci-
onais, distribuídos entre avenidas, ruas, travessas e passagens considerando habitações, feiras, pontos 
comerciais entre outros, nos bairros (Centro, Nova Marituba, Pedreirinha), Residenciais (Viver Melhor 
Marituba, Parque  dos eucaliptos, Parque dos Pardais, Parque Residencial Umari, Jardim Albatroz e Bem 
Viver) e condomínios (Salinas, Soure, Algodoal e Cita Mariz), envolvendo uma população de cerca de 
60 mil habitantes (aproximadamente 50% da população de Marituba), com possibilidade de ampliação 
futura da experiência para o restante da cidade. 

 
4.2- Os serviços de coleta serão realizados diariamente (de segunda a sábado), em cada um dos 

roteiros, em dias e horários predeterminados no Plano de Roteirização, anexo a este Projeto (ANEXO I). 
 
4.3- Para a execução dos serviços de coleta porta-a-porta, serão utilizadas duas guarnições (uma 

matutina e outra vespertina), contendo dois coletores por veículo. 
 

4.4- A formação técnica de 01 ou 02 cooperados na área da gestão da cooperativa será feita pela 
consultoria na modalidade de formação em contexto de trabalho, realizando ao mesmo tempo a gestão 
contabilística, recursos humanos, fiscal e financeiro. 
 
5 METAS 
 
 Realização da coleta seletiva através da contratação das 03 organizações de catadores de materi-

ais recicláveis de Marituba, integrando 70 cooperados dessas 03 organizações de catadores para 
procederem à coleta seletiva porta-a-porta e proceder ao transporte de materiais recicláveis nos 
bairros (Centro, Nova Marituba, Pedreirinha), Residenciais (Viver Melhor Marituba, Parque dos 
eucaliptos, Parque dos Pardais, Parque Residencial Umari, Jardim Albatroz e Bem Viver) e con-
domínios (Salinas, Soure, Algodoal e Cita Mariz), com a Coleta Seletiva “Porta a Porta”, por um 
período experimental e de consolidação das cooperativas/associação, de 6 meses; 

 A Consultoria tem a missão de coordenar, acompanhar e fiscalizar a atividade dos catadores, 
com 01 técnico capacitado e dedicado a cada área de coleta do projeto e na planta de triagem no 
aterro sanitário de Marituba, pesando os resíduos coletadas, total e por material e elaborar o 
relatório diário para a SEMMA; 

 Os materiais coletados seletivamente vão abastecer o Centro de Triagem de segunda a sexta-feira 
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para a sua segregação e prensagem por tipo de material; 
 Realizar a coleta dos resíduos depositados nos ecopontos distribuídos pela cidade e transporte 

com a viatura disponibilizada pela SEMMA para o galpão da triagem no aterro sanitário e con-
trole de peso; 

 Realizar a coleta de resíduos recicláveis dispostos nos ecopontos de grande capacidade a serem 
instalados no município e providenciar o seu transporte para o galpão da triagem no aterro sani-
tário e pesagem do material; 

 Esperado coletar no primeiro mês mais de 50 toneladas de material reciclável e crescimento 
mensal de coleta de 10% ao mês; 

 Formar e apoiar tecnicamente associações e cooperativas nas áreas de gestão organizacional, 
recursos humanos, jurídica, financeira, fiscal, vendas e contábil para que possam desempenhar 
as atividades de forma empresarial e sustentável após o período de 06 meses apoiados intensa-
mente pela consultoria contratada pelo Município. 

 
6 METODOLOGIA 
 

 A coleta será realizada pelo modelo misto, que consiste na Coleta Porta-a-Porta com carrinhos 
de coleta, com a segregação na fonte, e através de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em áreas, 
dias e horários determinados no Plano de roteirização (Anexo deste Projeto Executivo); 

 A separação dos recicláveis pelo tipo: papelão, papéis, metais, vidros e plásticos, serão recebidos 
na Planta de Triagem no aterro sanitário de Marituba onde os catadores fazem a separação por 
componentes e posteriormente procedem à prensagem. 

 As atividades de coleta seletiva porta-a-porta serão realizadas através dos catadores associados 
ou cooperados de Marituba, contratados por um período de 06 meses pela consultoria contratada 
para este efeito; 

 A Consultoria dará formação e treinamento aos cooperados contratados e aos membros da dire-
ção para capacitação e desenvolvimento de suas atividades nos vários domínios técnicos e orga-
nizacionais para dotar autonomia no futuro a estas entidades; 

 As parcerias e/ou acordos setoriais com Condomínios residenciais, prédios comerciais, empresas 
públicas e privadas, supermercados, etc., poderá permitir que um trabalhador da Coleta Seletiva 
(catador treinado e uniformizado) realize a separação do material reciclável acondicionando para 
a coleta seletiva no dia programado, ou, ainda, que a responsabilidade pela separação e transporte 
desse material para o galpão de triagem, seja imputada a esses grandes geradores de resíduos, 
conforme o Plano de Gerenciamento dos Resíduos7.1.s de cada grande gerador; 

 A Consultoria, juntamente com a SEMMA, poderão buscar através dos síndicos e administrado-
res de condomínios residenciais e comerciais, parceria com participação nas reuniões nesses es-
tabelecimentos com a finalidade de apresentar aos condôminos o projeto de coleta seletiva que 
será implantado, visando sensibilizar os moradores quanto à necessidade de segregação do mate-
rial reciclável na fonte, com a finalidade de abastecimento da Central de Triagem, em benefício 
dos catadores organizados que dependem dessa atividade produtiva para consecução do seu sus-
tento e de suas famílias. 
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7 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

7.1 DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

7.1.1 É imprescindível a informação e orientação da população quanto à questão da importância da 
Coleta seletiva para o controle e manutenção de um ambiente limpo e sadio. 

7.1.2 Para essa orientação, a empresa Consultora, em articulação com a SEMMA e a Coordenadoria 
de Comunicação Social do Município de Marituba, desenvolverá instrumentos de educação am-
biental contemplando os seguintes aspectos: 
a) Conscientização da população quanto à necessidade da coleta seletiva para limpeza da ci-

dade, minimização dos resíduos apresentados para coleta convencional; 
b) Informação e conscientização sobre a forma como os resíduos devem ser dispostos e acon-

dicionados para coleta seletiva que será implantada; 
c) Entrega de folhetos e folders impressos, com a finalidade de esclarecer e orientar os muníci-

pes sobre a coleta seletiva que será implantada nos bairros; 

7.1.3 Ficará a cargo da SEMMA e COMUS, além de campanhas de massa na mídia local, a elaboração 
de panfletos, folders, banners e faixas com a finalidade de informar, esclarecer e orientar os mu-
nícipes sobre a coleta seletiva que será implantada nos bairros e condomínios, com as quanti-
dades mínimas que forem consideradas adequadas pela SEMMA; 

7.1.4 O Programa de Divulgação será a primeira etapa a ser desenvolvida por três equipes sob a res-
ponsabilidade da SEMMA. Cada equipe composta por 01 (um) veiculo, 01 (um) motorista para 
percorrer os bairros com a informação sobre o programa de coleta seletiva, horários de coleta e 
recomendações de atuação. 
  

7.2  COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 
 

7.2.1 A empresa Consultora elaborará e fará os ajustes que se fizerem necessários para os roteiros de 
coleta seletiva, com a parceria dos catadores que farão ensaios reais de campo em cada uma das 
áreas de coleta nos bairros do projeto e fará a sua implementação, coordenado as atividades, 
acompanhando e fiscalizando os serviços, procedendo ao registro quantitativo e qualitativo diário 
de cada catador, para efeitos estatísticos e de avaliação da performance;   

7.2.2 O Plano de Roteirização que a empresa consultora apresentará para aprovação da SEMMA de-
verá conter: 

a) Descritivo de cada um dos roteiros, indicando seus respectivos circuitos, período de trabalho e 
frequência; 
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b) Itinerário com indicação gráfica através de mapas com cada roteiro respeitando o fluxo de 
tráfego, horários, os pontos iniciais e finais de cada circuito nos bairros; 

c) Demonstrativo de cálculo do dimensionamento dos recursos humanos e materiais que serão alo-
cados ao serviço; 

d) Especificação dos veículos e equipamentos que serão alocados ao serviço; 
e) Dimensionamento de equipamentos e das equipes de coleta porta-a-porta; 

7.2.3 A SEMMA autorizará o inicio da Coleta Seletiva, com a emissão da ordem de serviço; 
7.2.4 Entende-se como materiais recicláveis todo material que tenha condições de reutilização, reuso 

ou de serem reciclados tais como: papel, papelão, plásticos, vidros, metais, ferrosos, e não 
ferrosos e outros; 

7.2.5 Define-se como Coleta Seletiva a coleta e transporte dos materiais recicláveis ou reutilizáveis 
disponibilizados pelos domicílios, estabelecimentos comerciais, industriais, empresas públi-
cas e privadas e em vias ou logradouros públicos; 

7.2.6 Cada equipe de coleta porta-a-porta é constituída por dois catadores/as para cada carro, sendo 
que os coletores serão treinados e orientados especificamente para a identificação dos diferentes 
tipos de materiais recicláveis; cabe ressaltar que os materiais recolhidos considerados não reci-
cláveis deverão ser atendidos pela coleta convencional; 

7.2.7 Na Planta de triagem atuarão catadores e encarregado de frente. No escritório da cooperativa 
atuarão 03 cooperados; 

7.2.8 O motorista será orientado pela Consultoria para a obediência aos setores e horários de coleta 
estabelecidos no planejamento, bem como relatar explicitamente ao fiscal da Consultoria, as di-
ficuldades,  eventuais ou sistemáticas, encontradas durante a realização dos serviços, no máximo 
ao final de cada jornada de trabalho. Essas dificuldades deverão ser repassadas imediatamente à 
coordenação da Consultora que se reunirá com a equipe da SEMMA para adotar medidas, caso 
seja exigível, com vistas ao seu adequado equacionamento; 

7.2.9 A Consultoria fará acompanhamento de todos os serviços e orientará e fiscalizará o cumprimento 
de normas de segurança e higiene no trabalho, designadamente o uso permanente durante o ho-
rário de trabalho dos uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela 
SEMMA, e equipamentos de proteção individual (EPI), necessários ao desempenho de suas ati-
vidades, sendo tais EPI’S fornecidos pela PMM/SEMMA; 

7.2.10 Todo material coletado deverá ser encaminhado para o Centro de Triagem localizado no aterro 
sanitário onde é segregado por componente e prensado com vista à venda. Será registrado pelo 
técnico fiscal da Consultora, com vista à contabilização das receitas que serão equitativamente 
repassados aos cooperados/associados. O veículo coletor carregado de materiais deverá ser pe-
sado (peso bruto), e após a retirada dos materiais, será pesado (tara) novamente para apurar 
a massa de resíduos coletados, visando o controle de material reciclável disponibilizado para as 
03 organizações de catadores envolvidas, de modo a garantir efetivamente a geração de emprego 
e renda aos catadores organizados, procedimentos esses fundamentais para o acompanhamento 
e avaliação das metas e quantitativos a serem alcançados no projeto; 

7.2.11 Os Serviços de Coleta dos Materiais Recicláveis nos Bairros e condomínios selecionados foi 
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estimada em 50 toneladas no primeiro mês, devendo apresentar um crescimento nos meses sub-
sequentes de pelo menos 10%. O controle de pesagem diária vai apontar a tendência e medidas 
a adotar durante este período experimental e futuro; 

7.2.12 A SEMMA para atender ao transporte dos materiais coletados da Coleta Seletiva nos Bairros 
disporá dos seguintes meios: 
02 (dois) Caminhões tipo baú ou similar, com motorista; 
01 (um) Veículo leve, popular, com 04 portas para fiscalização; 

 
8 CRONOGRAMA 
8.1 ETAPA 01: Contratação das 03 Cooperativas de Marituba, totalizando 70 cooperados e elaboração 

e apresentação do Plano de Coleta Seletiva e respectivos roteiros;  
8.1.1 Contratação das 03 cooperativas de materiais recicláveis, com 70 cooperados no total para par-

ticipação do programa de implantação da coleta seletiva no município de Marituba; 
8.1.2 Formação dos cooperados das 03 cooperativas em classificação e caracterização dos resíduos. 

Propriedades dos resíduos recicláveis. Tipos e famílias de plásticos. Segregação na fonte; 
8.1.3 Elaboração do primeiro plano de roteirização da coleta seletiva do projeto.   

Prazo de realização e apresentação em 15 dias após assinatura do contrato. 

8.2 ETAPA 02: Formação técnica, contabilística, jurídica e organizativa permanente de 02 cooperados 
de cada uma das 03 cooperativas de Marituba para a gestão global das respectivas cooperativas; 

8.2.1 Treinamento dos cooperados em higiene e segurança no trabalho. Proteção individual devido ao 
Covid-19. Higienização individual e dos equipamentos. Sintomas do covid-19. Formas de trans-
missão do covid-19;  

8.2.2 Treinamento dos cooperados em contexto de trabalho em formas de acondicionamento dos resí-
duos nas moradias e formas de segregação dos recicláveis. Acondicionamento dos resíduos em 
ecopontos. Meios de transporte de resíduos em porta-a-porta. Abordagem dos coletores junto dos 
moradores nos condomínios; 

8.2.3 Treinamento dos cooperados em contexto de trabalho na segregação de resíduos na planta de 
triagem existente no aterro sanitário de Marituba e nos galpões das cooperativas, para separar 
plásticos pelos composnentes: PET, PEAD, PVC, PEBD (polietileno de baixa densidade (filme 
plástico), PP (polipropileno), PS e outros plásticos; 

8.2.4 Treinamento dos cooperados na segregação de outros componentes recicláveis através das res-
petivas propriedades: tipos de papéis, papelão, embalagens complexas (tipo tetra pack), embala-
gens de alumínio, estanho ou aço; 

8.2.5 Estimativa da geração de resíduos recicláveis nas áreas de coleta seletiva do projeto, em função 
da caracterização dos resíduos gerados nessas áreas; 

8.2.6 Estimativa da geração de resíduos recicláveis nos condomínios estruturados, com base na carac-
terização dos resíduos gerados nessas áreas; 

8.2.7 Treinamento de 02 cooperados de cada cooperativa para escriturário, em matérias de gestão ope-
racional da cooperativa, em contabilidade, em gestão de recursos humanos, salários, leis sociais, 
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seguros ocupacionais, vendas, aspectos jurídicos relativos à vida das cooperativas;  
8.2.8 Treinamento dos dirigentes das 03 cooperativas em matérias de legalização, gestão operacional 

e de recursos humanos, vendas de recicláveis e procura de mercados. Legislação trabalhista e 
segurança e higiene no trabalho. Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção 
individual.  

 
Prazo de realização em 02 meses após a assinatura do contrato 
 

8.3 ETAPA 03: Coordenação, acompanhamento e fiscalização das atividades de coleta seletiva dos 
70 membros das 03 cooperativas;   

8.3.1 Treinamento de 02 cooperados em cada cooperativa na contabilidade e gestão da respectiva co-
operativa, pela consultoria através de um especialista, por um prazo contínuo de 02 meses, para 
futuros escriturários/contabilistas da respectiva cooperativa; 

8.3.2 Acompanhamento técnico da contabilidade, gestão geral e vendas junto de cada um dos escritu-
rários/contabilistas/administrativos para seguir com a parte administrativa da sua cooperativa, 
após os 02 primeiros meses de implantação do projeto. Será feito o acompanhamento por um 
técnico da consultora; 

8.3.3 Pagamento de um subsídio de R$ 600,00 por mês a cada cooperado como complemento dos 
rendimentos mensais per capita da venda de materiais recicláveis, durante 06 meses de duração 
do projeto; 

8.3.4 Fornecimento de uma refeição diária a cada cooperado por dia de trabalho durante os 06 meses 
do projeto; 

8.3.5 Elaboração dos roteiros georreferenciados da coleta seletiva ajustada em função da experiência 
diária de coleta; 

8.3.6 Implantação, apoio e acompanhamento da atividade de coleta seletiva das diversas equipes de 
coletores nas 03 áreas do projeto e nos condomínios estruturados, executado por especialista em 
engenharia sanitária da consultora; 

8.3.7 Verificação e acompanhamento de todas as equipes de coleta seletiva em todos os roteiros por 
parte da consultora, dispondo de 01 técnico em cada área de atuação, sendo 03 nas áreas do porta-
a-porta e 01 na planta de triagem no aterro sanitário de Marituba; 

8.3.8 Medição diária e elaboração do relatório diária da coleta seletiva, total e por material segregado 
por cada um dos 04 técnicos da consultora, com acompanhamento do escriturário/administrativo 
das 03 cooperativas; 

8.3.9 Apoio e supervisão da elaboração das folhas de remuneração dos cooperados, elaborada pelo 
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escriturário/administrativo da cooperativa, integrando o subsídio de apoio e o complemento de 
proventos com o produto da venda de mercadoria. Apoio por especialista na área técnica corres-
pondente; 

8.3.10 Apoio na elaboração da documentação fiscal de cada uma das cooperativas pelo escriturário de 
cada cooperativa, realizado por um técnico especialista da consultora; 

8.3.11 Reunião semanal de avaliação da produtividade na coleta seletiva, avaliação dos roteiros, dos 
pontos fracos da coleta observados, das necessidades de ajustes e dos meios necessários para 
atingir os objetivos do projeto. Total de 20 reuniões ao longo do projeto; 

8.3.12 Elaboração de relatórios circunstanciais detalhados à SEMMA, por cada semana de trabalho. 
Previstos 20 relatórios no total; 

8.3.13 Participação de reuniões de consolidação do projeto com representantes da SEMMA. Previstos 
20 reuniões de trabalho, uma por semana;  

 
Prazo de realização será de 06 meses de duração do contrato. 
 
9 PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 Prazo global do projeto: 
 O prazo ao que se refere às etapas 01 a 03 será de 06 (seis) meses, contados da data do recebimento 

da ordem de serviço. 

9.2 Prazo para execução dos serviços: 
 Prazo para início da prestação dos serviços é de 10 (dez) dais, contados a partir do recebimento pela 

contratada, da Ordem de Serviço encaminhada pela Contratante; 
 Na hipótese de ocorrer fatos relevantes, que impliquem no atraso da execução dos serviços, poderá 

ser ajustado o prazo constante nesse item, visando garantir a perfeita prestação dos serviços 

9.3 A Execução dos serviços será da seguinte forma: 
 Para a etapa 01 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço; 
 Para a etapa 02 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e conclusão da 1ª etapa; 
 Para a etapa 03 – 06 (seis) meses após o recebimento da ordem de serviço; 

 
 Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos, dentro do prazo de 06 (seis) me-

ses contados do recebimento da ordem de serviços. 
 
10 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

10.1 Cronograma de desembolso 
O valor global do Projeto a ser pago à Contratada, terá a seguinte repartição percentual de desembolso 
sobre o montante global da proposta contratada: 
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Mês 
Percentagem desem-

bolso 
Mês 1 33% 
Mês 2 23% 
Mês 3 11% 
Mês 4 11% 
Mês 5 11% 
Mês 6 11% 
TOTAL 100% 

10.2 Recursos humanos afetos ao projeto  

Durante os 06 meses do contrato pressupõe que além da inserção de 70 catadores, sejam incluídos os 
restantes dos recursos humanos necessários ao cabal cumprimento do mandato do presente projeto, con-
forme tabela resumo a seguir: 
 

Posição Função Quant Prazo 
(mês) 

Coordenador (Especialista Gestão 
Resíduos) 

Coordenação Técnico científica 1 6 

Gerente do Projeto 
Gestão administrativa e finan-

ceira e contacto c/ 
SEMMA 

1 
6 

Engenheiro Sanitarista especialista 

Formação e acompanhamento 
atividades em campo e 
nos galpões de segrega-
ção 

1 

6 

Catadores das 3 cooperativas Realização coleta seletiva 70 6 

Formador em gestão e economia em-
presarial 

Formação específica às coope-
rativas em contabilidade, 
gestão, RH, jurídica 

1 
2 

Analista ambiental  

Apoio à gestão e organização 
das atividades das coo-
perativas no escritório e 
vendas 

1 

6 

Técnico de apoio em campo 

Orientações aos cooperados e 
apoio na implantação da 
coleta porta-a-porta e 
controle da produção di-
ária 

4 

6 
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Técnico de geoprocessamento 
Ajustamento na roteirização e 

processamento de infor-
mação diária das rotas 

1 
6 

 
Obs: - O centro de triagem será disponibilizado pelo Município de Marituba, com todos os equipamentos 
necessários para a respectiva operação de triagem de materiais recicláveis. 

10.3 Fornecimentos pela Prefeitura 
O Município de Marituba fornece aos intervenientes na coleta seletiva os EPI’s e Uniformes nas quan-
tidades necessárias ao bom desenvolvimento das atividades, assim como material de divulgação para 
correta sensibilização da população das 03 áreas do projeto de coleta seletiva. 
O Município fornece os PEV e ecopontos para o acondicionamento voluntário dos moradores nas áreas 
do projeto. 
 
11 EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA. 

11.1 A Equipe Técnica que a Consultora terá de apresentar é a seguinte: 
 

1) Um Coordenador técnico-científico para a implantação do projeto, especialista em engenharia 
sanitária e saneamento básico, doutorado em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental ou Enge-
nharia Sanitária, com experiência mínima de 15 anos em projetos do setor de saneamento básico, 
apresentando certificados de 10 desses projetos e pelo menos 05 ART de trabalhos realizados na 
área de resíduos sólidos; 

2) Um Gerente do Projeto, Doutorado em Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, experiência na 
gestão de projetos com experiência mínima de 10 anos em projetos de engenharia sanitária e 
ambiental com apresentação de 10 certificados de projetos realizados na área do saneamento 
básico e 03 ART de trabalhos na área de resíduos sólidos; 

3) Um especialista na área de saneamento básico, formado no ensino superior universitário, com 
doutorado na área, e experiência mínima de 10 anos; 

4) Um técnico Analista Ambiental ou similar, para atividades técnicas de apoio aos cooperados na 
caracterização e segregação dos materiais; 

5) 04 técnicos para atuação na frente de trabalho para acompanhamento e fiscalização nas 04 áreas 
do projeto, sendo 03 na coleta, 01 no aterro sanitário, com formação adequada; 

6) 01 Técnico superior com experiência mínima de 05 anos na área da economia, gestão de empre-
sas e contabilidade para formação dos futuros técnicos administrativos (escritório/contabilidade) 
que serão responsáveis pelo funcionamento contabilístico, fiscal, financeiro e de vendas de cada 
uma das 03 organizações de catadores de Marituba; 

7) Técnico de geoprocessamento para a roteirização das 03 áreas de coleta porta-a-porta e roteiros 
para a coleta com os caminhões da coleta seletiva nos pontos de descarte (PEV) e a atualiza-
ção/reajustes dos circuitos conforme a experiência no dia a dia; 

11.1.1 Os técnicos enumerados no ponto 11.1, alíneas 1), 2) e 3), da Consultora, assumem a integral 
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participação no contrato através de declaração específica devidamente assinada; 
11.1.2 Os técnicos enumerados no ponto 11.1, alíneas 4) a 7), serão nominais e a Consultora deve apre-

sentar o correspondente CV individual, que atesta a qualificação exigida; 
11.1.3 A consultoria compromete-se a pagar o salário correspondente a cada categoria, conforme tabela 

oficial de consultoria 2020 do DNIT, para trabalhos de consultoria. 
 
12 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 A vigência do contrato será de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, com eficácia 
após a publicação do contrato; 

 Concluído o prazo de seis meses do contrato poderá ser efetivada a prorrogação ou realizado 
novo processo de licitação para a execução dos serviços. 

 
13 MEDIÇÃO DO SERVIÇO 
 
 13.1- A forma de pagamento dos serviços prestados pela consultoria será efetivado mensalmente, 
de acordo com o cronograma de desembolso referido no item 10.1 deste TR, cabendo à SEMMA conferir 
as medições realizadas com base nos recursos humanos constantes da proposta, incluindo a folha de 
presença dos catadores de materiais recicláveis, pela fiscalização da empresa Consultora, observando-se 
a necessidade de atingir a meta de recolhimento de resíduos recicláveis produzidos nos Bairros, na base 
da venda de materiais recicláveis ser em média de R$ 550,00/mês  por catador de materiais recicláveis; 
 

13.2- Em caso de não atingimento da meta de coleta será realizada uma reunião da consultora e SEMMA, 
com a direção das 03 organizações de catadores para avaliar as causas, suprir défices que possam ter sido detec-
tados, adoptando as medidas de revisão necessárias ao atingimento das metas; 
 
 13.3- A venda de material reciclável será objeto de contabilização fiscal pela Associação ou Co-
operativa, com o aval da fiscalização da Consultoria que fará toda a pesagem e controle em relatórios a 
disponibilizar à SEMMA; 
 
 13.4- O controle referente à Coleta dos materiais recicláveis nos bairros será realizado diaria-
mente no final do expediente pela Consultora, tendo como referência os tickets de pesagem na balança 
do aterro sanitário ou pesagens unitárias procedidas pela Consultora em cada PEV. Tal procedimento 
será de fundamental importância para avaliação e controle do projeto. 
 
 
14 VALOR MÉDIO MENSAL DE APOIO FINANCEIRO AOS CATADORES  
 

Durante o período de 06 meses de duração do projeto de implementação da coleta seletiva na 
cidade, o Município de Marituba, atribui um incentivo de complemento de salário, via Fundo Municipal 
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do Meio Ambiente, aos 70 catadores selecionados no valor nominal de R$ 600,00, destinados a se tra-
duzir em complemento a ser adicionado ao valor médio mensal per capita de venda mensal de materiais 
recicláveis coletados e preparados pelos cooperados, de modo que a soma destes dois valores seja no 
mínimo igual a um salário mínimo nacional para cada um dos cooperados. 
 
15 FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA COLETA 
 
 A Consultora fará a supervisão dos 70 cooperados, na atividade de coleta porta-a-porta, na tria-
gem no aterro sanitário e nos galpões das 03 cooperativas, fiscalizando e acompanhando as atividades, 
podendo técnicos da SEMMA acompanhar de forma aleatória cada atividade. 
 
16 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
16.1 O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) competente, per-

tencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. Em sua ausên-
cia, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração; 

16.2 O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execu-
ção do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida 
na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos 
serviços; 

16.3 A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada; 
16.4 O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, 

realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 
16.5 Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato; 
16.6 Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das especi-

ficações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 
16.7 A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir as especificações do objeto e demais condições 

constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 
16.8 O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, 

pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela 
prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do contrato; 

16.9 Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinja nenhuma 
cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alega-
ções da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. 

16.10 A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CON-
TRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Con-
trato. 

 
17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  São obrigações da Contratante SEMMA: 

a) Viabilizar a execução do Plano de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, acompanhando 
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as atividades da equipe da consultora; 
b) Orientar quanto aos procedimentos adequados para a coleta, transporte, armazenamento, 

processamento e separação dos resíduos para que sejam efetivados de forma e em local seguro, pro-
tegido contra intempéries e ações de degradação; 

c) Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, avaliando os resultados, por 
intermédio da Consultora; 

d) Proceder aos pagamentos mensais à consultora em tempo adequado para que esta possa 
fazer os repasses de pagamento aos catadores e o pessoal afeto aos serviços;  

e) Fornecer os equipamentos de transporte previstos, os PEV e ecopontos, os carros de co-
leta para os catadores, uniformes e EPI para os catadores e crachás; 

f) Fornecer os meios de divulgação do projeto (folders, banners, carro de som, etc) para a 
equipe da Consultora fazer a divulgação porta-a-porta;   

g) Normatizar e reorientar as ações propostas pela consultora, de modo que se evite a des-
continuidade das ações pactuadas. 

 
18 OBRIGAÇÕES DA CONSULTORIA 
 

a) Executar as atividades previstas neste Termo de Referencia com rigorosa obediência ao objetivo 
pactuado, visando à promoção social dos catadores de materiais recicláveis; 

b) Disponibilizar os meios humanos exigidos para o cumprimento do contrato, incluindo a lista dos 
70 catadores registrados nas 03 organizações de catadores de materiais recicláveis de Marituba 
inseridos no projeto de coleta. Os catadores deverão portar crachá de identificação da sua AS-
SOCIAÇÃO OU COOPERATIVA e uniformizados, no intuito de se facilitar sua identificação 
pela população, ficando sob a responsabilidade da SEMMA o fornecimento dos Equipamentos 
de Proteção Individual e identificação; 

c) Não permitir a participação de terceiros não-cooperados ou associados na execução do objeto do 
presente Termo de Referencia, ainda que a título gratuito ou mediante empregado contratado 
pela associação ou cooperativa; 

d) Zelar pelo cumprimento do asseio e organização no processo de recebimento e transporte do 
material reciclável, da coleta nos pontos definidos até a entrega para a comercialização do mate-
rial; 

e) Não utilizar o material coletado ou doado pelo Município de Marituba em finalidade distinta da 
estabelecida neste Termo de Referência; 

f) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade nos cumprimentos contidos 
deste Termo de Referencia; 

g) Não utilizar menores de dezoito anos para execução do presente Termo de Referência; 
h) Comprovar o cumprimento das obrigações legais relativas a impostos e contribuições sociais 

pertinentes; 
i) Apresentar listagem com nome e número de identidade dos catadores que  recolherão os resí-

duos recicláveis no Município de Marituba, especificamente nos bairros de  abrangência do Pro-
jeto, devendo informar ao Departamento de Resíduos Sólidos da SEMMA quaisquer alterações 
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na listagem. 
 

19 DAS PENALIDADES (Sem prejuízos das demais previstas em lei)  
19.1 Para a aplicação das penalidades previstas, será levada em conta a natureza e a gravidade da falta, 

os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato con-
forme discriminado a seguir: 

19.1.1  ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do lici-
tante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves 
ao Município;  

19.1.2  Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujeitando-se os infratores 
às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;  

19.1.3  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 
contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedeci-
dos os seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obri-
gação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do prazo es-
tabelecido, contados da data de sua convocação;  

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do serviço não realizado;  

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada 
dia subsequente ao trigésimo; 

19.1.3.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  

19.1.3.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contra-
tado faltoso;  

19.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada respon-
derá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ad-
ministração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

19.1.3.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente 
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;  

19.1.3.5 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;  

19.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de con-
tratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;  

19.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Adminis-
tração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram em outros 
ilícitos previstos em lei. 

 
 



 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 
 

 

 
 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 
  

20 ANEXOS 
ANEXO I – PLANO DE ROTEIRIZAÇÃO 
ANEXO II - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 
ANEXO III – MAPAS 
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ANEXO I – PLANO DE ROTEIRIZAÇÃO 
 
1.1 - O presente anexo é parte integrante do Termo de Referencia e constitui o Plano de Roteirização 

nas áreas de abrangência do Projeto de Coleta Seletiva para os Bairros Nova Marituba (Conjuntos 
jardim Imperial, Nova Marituba, Beija Flor e Parque das Palmeiras), Centro, Pedreirinha, e nos 
Residenciais e condomínios estruturados (Viver Melhor Marituba, Salinas, Soure, Algodoal, 
Cittá Maris, Parque dos Eucaliptos, Parque dos Pardais, Parque Umari, Jardim Albatroz). A co-
leta dos resíduos será encaminhada para o galpão para serem triados, enfardados e armazenados 
para posterior comercialização. Otimizando o processamento dos resíduos, nas suas diversas for-
mas: triagem e recuperação de materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, alumínio, materiais 
ferrosos, entre outros), este processo de triagem no galpão vai proporcionar aos associados um 
melhor aproveitamento da produtividade dos materiais oriundo da coleta porta a porta e dos gran-
des geradores, além do processo em que a população dos bairros adjacentes irá fazer a entrega 
voluntária nos PEVs. 

 
Desta forma, será possível aperfeiçoar o espaço ocupado nos aterros sanitários, aumentando a 
sua vida útil em mais de 30%. 
 
A rota será feita a partir dos materiais acumulados nos PEV’s durante os dias trabalhados e con-
forme o volume acumulado entre 02 (dois) ou 03 (três) dias serão transportados por meio de 
caminhão para o galpão de triagem; 

 
1.2 – O Plano de Roteirização de coleta seletiva que se apresenta está baseado na média da geração per 

capita de 0.70 Kg de resíduos sólidos, considerando o percentual de 30% de material reciclável 
por tonelada da massa heterogênea de resíduos gerados pela população que será beneficiada por 
esses serviços; 

 
1.3 - Dados populacionais e média de resíduos no bairro Bairros do Nova Marituba, Centro, Pedreirinha 

e Condomínio Viver Melhor município de Marituba. 
 

 Bairro População 
(hab.
) 

Resíduos Domi-
ciliar 
(ton./dia
) 

Resíduos Domici-
liar 
(ton./mês
) 

Material Reciclá-
vel 30% 
(ton./dia
) 

Material Reciclá-
vel 
(ton./mês
) 

1 Nova Mari-
tuba        14 612               10.2             312                 3.07                94    

2 Centro        10 866                7.6             232                 2.28                70    
3 Pedreirinha          6 366                4.5             136                 1.34                41    
4 Res. Viver 

Me-
lhor 

       16 258               11.4             347                 3.41              104    

Fonte: PMM/SEMMA 2019 
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1.4 - O itinerário de coleta é o trajeto que o veículo coletor deverá percorrer dentro do mesmo roteiro, 
na frequência preestabelecida, transportando o máximo de materiais recicláveis, considerando o 
mínimo de percurso improdutivo (percurso morto), com o menor desgaste possível para a guarni-
ção e o veículo. 
Percurso “morto” é aquele repetido apenas para as manobras em respeito ao trânsito, com o obje-
tivo de acesso a outros locais na sequência utilizada para a coleta; 

 
1.5 - Números de Trabalhadores por Serviços 

Coleta Seletiva Porta a Porta: equipes de 02 coletores para cada carrinho - Total: 48 
Triagem de recicláveis no galpão de triagem do aterro sanitário: 12 catadores 

 
1.6 – No Plano de Roteirização a Consultora deve apresentar os requisitos mínimos necessários para a 

operacionalização dos serviços de coleta seletiva, nas áreas de abrangência dos Bairros Nova Ma-
rituba (Conjuntos jardim Imperial, Nova Marituba, Beija Flor e Parque das Palmeiras), Centro, 
Pedreirinha, e nos Residenciais e condomínios estruturados (Viver Melhor Marituba, Salinas, 
Soure, Algodoal, Cittá Maris, Parque dos Eucaliptos, Parque dos Pardais, Parque Umari, Jardim   
Albatroz) contendo: 

 
1.6.1 – MAPA GERAL E ROTEIROS DOS BAIRROS PARA COLETA SELETIVA PORTA A 

PORTA 
 
 Mapa pormenorizado de cada roteiro de coleta seletiva; 
 Circuitos de cada roteiro; 
 Pontos iniciais e finais de cada circuito no bairro; 
 Descritivo de cada roteiro; 
 Horários; 
 Período de trabalho e frequência; 
 Número de efetivos na coleta e transporte; 

 
1.6.2 – DESCRITIVO DOS ESTABELECIMENTOS DOS BAIRROS. 
 
1.7 - ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ALOCADOS AO 

SERVIÇO. 
 
 02 (dois) Caminhões tipo baú ou similar, com motorista; 
 Carro leve modelo popular para fiscalização SEMMA, ano e modelo 2015, motor 1.0 ou superior, 

biocombustível, 04 portas, com ar condicionado de fábrica, capacidade para 05 passageiros. 
 14 (quatorze) PEV´s – Ponto de Entrega Voluntária; 
 16 (dezesseis) Carros de Coleta Seletiva para os catadores;   
 66 (sessenta e seis) ecopontos com 03 contentores de grande capacidade (2500 Litros), para re-

síduos recicláveis e resíduos não recicláveis;   
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 Cartazes, Folders, Banners e EPI. 
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ANEXO II 
 

Implementação da Coleta seletiva em Marituba 
A) PROFISSIONAIS 

A.1)  Profissionais Nº unidade Quant 
 Preço Unitá-

rio 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

Coordenador  1 h/h 520     
Gerente de projeto 1   780     
Engenheiro Sanitarista especialista 1 h/h 520     
Formador em gestão e economia empresa-

rial 1 h/h 220     
Analista ambiental  1 h/h 1040     
Técnico de apoio em campo 4 h/h 1040     
Técnico de geoprocessamento 1 h/h 1040     
SUB-TOTAL A   

B) SUBCONTRATATOS meses unidade Nº  Preço Unitá-
rio   TOTAL  

Serviços de coleta seletivas por cooperados 
das Cooperativas de Marituba 6 catador 70  R$      600.00   R$  252 000.00  

SUB-TOTAL B R$    252 000.00  

C) LOGÍSTICA meses unidade Unitário 
 Preço Unitá-

rio 
(R$)   

 TOTAL (R$)  

Alimentação (Almoço) 6 Diária 1750     
Transportes 6 mês 3     
SUB-TOTAL C    

D) DESPESAS Quant unidade Unitário 
 Preço Unitá-

rio 
(R$)   

 TOTAL (R$)   

ART 1 Vb 4     
Impressões relatórios  1 Vb 26     
Encadernação relatórios 1 Vb 26     
SUB-TOTAL D   
E) OUTRAS DESPE-

SAS           
Despesas Fiscais   %       
BDI   %       
SUB-TOTAL E   
TOTAL ITEM 1 (A+B+C+D+E) (R$)   
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ANEXO II 
  

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
  
  
Através do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) ________________, (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito 
no CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), a participar da licitação instau-
rada pelo Município de Marituba, na modalidade Tomada de Preços nº xxxxxxxxxx, na quali-
dade de representante legal da _____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ___________, sediada na ____________, representada por 
____________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identi-
dade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e domicí-
lio), outorgando plenos poderes ao credenciado para formular proposta, declarar a intenção 
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente 
ao certame licitatório em destaque. 
Local e data. 
  
  
_________________________________ 
Assinatura do (s) dirigente(s) da empresa 
(FIRMA RECONHECIDA) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO nº 

XXXX/2018-02- PMM 
 
A (razão social da empresa), CNPJ nº ...  , sediada (endereço completo) , por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ..., (qualificação sócio/procurador) , infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº ..., tendo examinado o Edital e seus 
anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente processo licitatório 
modalidade TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXXX, DECLARA, sob 
as penas da lei, que atende ao disposto no item 7.1.2 do Edital, possuindo disponibilidade de 
condições e estrutura para realizar a entrega do objeto licitado em tempo hábil, em conformi-
dade com os prazos e exigências do edital e seus anexos.  
 
E por ser a expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  
 
 
Localidade, aos dias do Mês de ..... de 2020.  
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IV 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

(papel timbrado da licitante) 
 
 
 

Em atendimento ao previsto no edital de Tomada de Preço técnica e Preço n° XXXXXXXX-, 
que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para parti-
cipação no presente certame. 

 
Local e data 

 
_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO V 
  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
............................................................................................., CNPJ ........., por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr(a) .............. , portador(a) da Carteira de Identidade nº ............. 
e do CPF ........... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
Local e data 

 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO VI 
 
DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
(ME/EPP) 
 
__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ ______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da Car-
teira de Identidade nº ________________ e de CPF _____________________ DECLARA, 
para fins do disposto no Edital do Tomada de Preço técnica e Preço n° XXXXXXXXXXX, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, 
é considerada:  
 
(    ) MICROEMPRESA, conforme Inc. I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;  
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, art. 3º, da Lei Complementar n° 

123/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme § 1º, do art. 18-A,  da Lei Complementar nº 

123/2006. 
 
DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4°, do art. 3°, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
Local e data. 
 
 
OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurí-

dica da empresa licitante. 
 
 
 
 
 
_________________________________  
Nome do representante legal 
RG nº CPF nº 
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ANEXO VII  
PROPOSTA DE PREÇOS (papel timbrado da empresa) 

Tomada de Preços nº _____________ 
Tipo: Técnica e Preço     
Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Licitante: ___________________________________________________  
CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________ 
Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  
E-mail:________________________________ 
 Endereço: _____________________________ 
Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: __________ Banco nº: _______________ 

 
 
 
 

 
 
Valor total por extenso da proposta R$:  XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 
A) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especi 

almente aos da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital da Tomada de Preços nº 
__________. 

B) Propomos o fornecimento dos podutos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações 
do correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que: 
a) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos 

relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os de-
mais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condi-
ções de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços oferta-
dos. 

Nome do representante legal: _______________________________________  
RG ...  e CPF: ________________ 
Carimbo do CNPJ. 

Local, ___ de _____________ de 2020.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Valor Descriminação Quant. V. Total R$ 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXXX 
 
AO MUNICIPIO DE MARITUBA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Presidente e 

Membros da CEL  
Prezados Senhores,  
(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), como 
representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) dora-
vante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da LICITAÇÃO MODALI-
DADE TOMADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX, declara sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
a) A proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX foi elaborada de maneira independente (pelo 
licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITAÇÃO MODALI-

DADE TOMADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX não foi informada, discutida 
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALI-
DADE TOMADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 
TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX quanto a participar ou não da referida licitação;  

 
d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE TO-

MADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº 
XXXXX antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

 
e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE TO-

MADA DE PREÇO TÉCNICA E PREÇO nº XXXXX não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura 
Municipal de Marituba antes da abertura oficial das propostas; e  

 
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la se responsabilizando pelas informações declaradas e em exe-
cutar o objeto licitado no prazo do Edital e seus anexos, que os preços se referem a preços 
usuais de mercado.  
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Localidade, aos dias do mês de .... de 2020.  
 
 
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IX 
  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
  
Para fins de participar no Tomada de Preço técnica e Preço n° XXXXXXXX, a 
_________________, CNPJ ______________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 
e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos super-
venientes.  

  
Local e Data. 
  

 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO X 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

NOS QUADROS DA EMPRESA 
 
Ref.: Tomada de Preço técnica e Preço n° XXXXXXXX 

 
 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu 
quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsá-
vel pela licitação. 
 
local e data 
 
_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
 
 
 Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e as-

sinada pelo seu representante legal ou mandatário. 
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ANEXO XI 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 
Ao MUNICIPIO DE MARITUBA – PA. 
Tomada de Preço técnica e Preço n° XXXXXXXX  
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

Pelo presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa 
..................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a Tomada de 
Preço técnica e Preço n° XXXXXXXX, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELE-
TIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍ-
PIO DE MARITUBA, com a apresentação na forma editalícias dos  documentos no requisita-
dos no presente ato convocatório. 

 
 

Local e data 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº __, TOMADA DE PREÇOS N°__ 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARITUBA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E A EMPRESA .........., COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 
 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, através da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por 
sua Secretária Interina Sra. ...... RG ... e CPF ........., nomeada pelo Decreto _____, residente 
e domiciliada na _____________,  e do outro lado, a empresa ________, CNPJ ........., insta-
lada na Rua __________, denominada CONTRATADA, representada (a) pelo (a) Sr. (a) 
________, brasileiro (a), RG ________ e CPF ......., residente e domiciliado (a) _________, 
firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 
O presente contrato referente à Tomada de Preços nº _______, fundamenta-se no art. 55, da 
Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ _______ (_________), con-
forme proposta, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou 
translada: 
 

Item 
Valor Descrimina-

ção Quant. V. Total R$ 
    

 
CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. O presente contrato tem vigência de ______ , iniciando-se em __ de ___ de ___ e extin-

guindo-se em __ de _____ de ___. Fica expressamente estabelecido que no preço cons-
tante na cláusula terceira, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para a execução do objeto, constituindo-se na única remuneração devida; 

4.2. O prazo ao que se refere as etapas x e x será de 60 (sessenta) dias contados da data do 
recebimento da ordem de serviço; 
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4.3. O prazo de vigência do contrato será de até o final do exercício de 2020, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, de 
acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após 
a publicação do seu extrato, nos meios oficiais; 

 
4.4. A execução dos serviços se dará, a partir da assinatura do contrato com a devida emissão 

pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Serviços; 
 
4.5. Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 

serviços, poderá ser ajustado o prazo constante neste item, visando garantir a prefeita 
prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas de acordo com o dis-
posto no § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrão por conta do orça-
mento vigente da CONTRATANTE, através das seguintes dotações orçamentárias: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
6.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da pro-
posta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 
ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devida-
mente designado; 

6.2. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fis-
cais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato 
nomeado pela administração municipal; 

6.3. Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edital 
e/ou contrato; 

6.4. Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta; 

6.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra     
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 

6.6. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certifi-
cado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Fe-
derais e da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao 
INSS, Certidão de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 

6.7. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efetu-
ada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pen-
dência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de con-
formidade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere di-
reito a alteração de preços ou compensação financeira; 
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6.7.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota 
fiscal/fatura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o 
decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será res-
cindido com aplicação de multa prevista em cláusula contratual; 

6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE; 

6.9. Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. Executar as atividades previstas neste Termo de Referencia com rigorosa obediência ao 

objetivo pactuado, visando à promoção social dos catadores de materiais recicláveis; 
7.2. Disponibilizar os meios humanos exigidos para o cumprimento do contrato, incluindo a 

lista dos 70 catadores registrados nas 03 organizações de catadores de materiais reci-
cláveis de Marituba inseridos no projeto de coleta. Os catadores deverão portar crachá 
de identificação da sua ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA e uniformizados, no intuito de 
se facilitar sua identificação pela população, ficando sob a responsabilidade da SEMMA 
o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual e identificação; 

7.3. Não permitir a participação de terceiros não-cooperados ou associados na execução do 
objeto do presente Termo de Referencia, ainda que a título gratuito ou mediante empre-
gado contratado pela associação ou cooperativa; 

7.4. Zelar pelo cumprimento do asseio e organização no processo de recebimento e transporte 
do material reciclável, da coleta nos pontos definidos até a entrega para a comercializa-
ção do material; 

7.5. Não utilizar o material coletado ou doado pelo Município de Marituba em finalidade distinta 
da estabelecida neste Termo de Referência; 

7.6. Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade nos cumprimentos con-
tidos deste Termo de Referencia; 

7.7. Não utilizar menores de dezoito anos para execução do presente Termo de Referência; 
7.8. Comprovar o cumprimento das obrigações legais relativas a impostos e contribuições 

sociais pertinentes; 
7.9. Apresentar listagem com nome e número de identidade dos catadores que  recolherão 

os resíduos recicláveis no Município de Marituba, especificamente nos bairros de  abran-
gência do Projeto, devendo informar ao Departamento de Resíduos Sólidos da 
SEMMA quaisquer alterações na listagem. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1. Viabilizar a execução do Plano de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, acompanhando 

as atividades da equipe da consultora; 
8.2. Orientar quanto aos procedimentos adequados para a coleta, transporte, armazena-

mento, processamento e separação dos resíduos para que sejam efetivados de forma e 
em local seguro, protegido contra intempéries e ações de degradação; 

8.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, avaliando os resultados, por 
intermédio da Consultora; 

8.4. Proceder aos pagamentos mensais à consultora em tempo adequado para que esta 
possa fazer os repasses de pagamento aos catadores e o pessoal afeto aos serviços;  
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8.5. Fornecer os equipamentos de transporte previstos, os PEV e ecopontos, os carros de 
coleta para os catadores, uniformes e EPI para os catadores e crachás; 

8.6. Fornecer os meios de divulgação do projeto (folders, banners, carro de som, etc) para a 
equipe da Consultora fazer a divulgação porta-a-porta;   

8.7. Normatizar e reorientar as ações propostas pela consultora, de modo que se evite a des-
continuidade das ações pactuadas. 

 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
9.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) competente, 

pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. 
Em sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração; 

9.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer ina-
dimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o 
atesto acerca do recebimento dos serviços; 

9.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada; 

9.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 
também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, 
e ainda: 

9.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato; 

9.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 
das especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 

9.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais con-
dições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

9.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por 
ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 
contrato;  

9.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinja 
nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considera-
ções quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declara-
ções verbais; 

9.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabeleci-
das no Contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
10.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 

com o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verifica-
ção da conformidade dos serviços com as especificações, condições solicitadas; 

10.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor(a) designado (a) pela auto-
ridade competente, após o decurso do prazo de análise ou observação que comprove 
a perfeita execução técnica e legal do objeto contratado; 
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10.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado; 

10.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso se faça necessário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  
 
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 
previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 
termos do § 2°, inciso II, do mesmo artigo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
12.1.1. Unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA: 

a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor ade-
quação técnica aos seus objetivos; 

11.2. Por acordo entre as partes: 
a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verifica-

ção de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a anteci-
pação e pagamento, com relação a proposta fixada, sem a correspondente contra-
prestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encar-
gos da contratada e a retribuição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARI-
TUBA, para justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial 
equilíbrio econômico financeiro do contrato; 

d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela 
Autoridade Competente. 

 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 
 
13.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reinci-
dência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 

13.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem 
prejuízos graves ao Município;  

13.1.2 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujei-
tando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo;  

13.1.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido, contados da data de sua convocação;  
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II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do serviço não realizado;  

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada 
dia subsequente ao trigésimo.  

13.1.3.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilate-
ralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  

13.1.3.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do contratado faltoso;  

13.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contra-
tada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventu-
almente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

13.1.3.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta;  

13.1.3.5 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas;  

13.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposi-
ções legais citadas;  

13.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a pu-
nição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: 
 
14.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - 

O.E.S.) e a Nota de Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revoga-
dos, conforme o caso, quando for positivado: 

14.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
14.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos servi-

ços; 
14.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Admi-

nistração Municipal de Marituba; 
14.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação 

de penas disciplinares; 
14.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
14.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
14.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
14.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos 

na Lei nº 8.666/93, capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS A SEREME EXECUTA-

DOS: 
 
A CONTRATADA, no ato da assinatura deste contrato, deverá apresentar comprovante de 
formalização da garantia, correspondente a 5% (cinco) por cento 
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do valor atribuído ao contrato, proveniente da caução realizada em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança bancária. 
 
A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 
totalizar sempre 5% (cinco) por cento, do valor atualizado do contrato, (preços iniciais mais 
reajustamentos, se houver). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS: 
 
16.1. Alguns serviços, dependendo de suas características, só poderão ser executados fora 

do horário de expediente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, devendo a progra-
mação ser feita em conjunto com a FISCALIZAÇÃO; 

16.2. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da res-
ponsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
dos serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 618 do Código 
Civil; 

16.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 
CONTRATADA; 

16.4. Deixa expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente 
licitação para caucionar qualquer operação financeira. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Adminis-
trativo, os contratantes elegem o foro da cidade de Marituba/PA, Estado do Pará, com a re-
núncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
 
Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa, face ao que dispõe o art. 61, 
parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos. E, por estarem justos e contratados, firmam 
o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 
 
Marituba/PA, ___ de ____ de 2018. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

Testemunhas: 1:__________________   2:____________________ 
     CPF:                                              CPF: 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº _______ 
 

Senhor Licitante, 
 

Solicito a V. Sª. preencher com LETRA LEGÍVEL o Protocolo de Recebimento  do 
Edital e seus anexos abaixo e remetê-lo ao servidor, no ato de seu recebimento.  

 
O não preenchimento completo do Protocolo de Recebimento do Edital exime o Pre-

sidente da Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento con-
vocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 

 
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTA-

ÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁ-
VEIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA 

 
RAZÃO SOCIAL:  
_______________________________________________________________________ 
CNPJ Nº:  
_______________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:  
_________________________________________________________________________ 
COMPLEMENTO:  
__________________________________________________________________________ 
 
CEP:__________________.CIDADE / ESTADO ________________________________ 
 
TELEFONE: ____________________________ FAX ____________________________ 
 
E-MAIL: _________________________________________________________________ 
 
PESSOA DE CONTATO:__________________________________________________ 
 
CELULAR: ______________________________________ 
               

Data da abertura:.    
                    
Hora:. 

                                                       
 Local: Coordenação de Licitações e Contratos, sediada na Rodovia BR-316, s/n – km 

13 – Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000.   
                                                                                                                                                           
     Declaramos ter recebido do Município de Marituba – Coordenação de Licitações e 
Contratos, o Edital e seus anexos da TOMADA DE PREÇOS Nº __________.  
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