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EDITAL 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 
PREÂMBULO 
 
 
O Secretário de Administração, através da Comissão de Licitações, por ordem do Senhor 
Prefeito Municipal de Ubatuba, faz saber a todos os interessados, que se acha aberto na 
Prefeitura do Município de Ubatuba, licitação cujas informações constam do presente 
Edital. 
 
Edital: 59/2013 
 
 
Processo: SC/5679/2013 
 
 
Concorrência Pública: 02/2013 
 
 
Data limite para a entrega dos envelopes: I - Documentação e II – Proposta dia: 26 de 
Setembro de 2013 até as 12h00min. 
 
 
Abertura: dia 26 de Setembro de 2013 ás 15h00min. 
 
 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para operação de Estação de Transbordo 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Destinação Final, seguindo o disposto na 
legislação vigente e assim caracterizados: 

 Resíduos Sólidos da Limpeza Pública; 
 Resíduos Sólidos Domiciliares; 
 Resíduos Sólidos de Pequenos Geradores. 

 
 
Observações: 
1 – Os Resíduos serão recepcionados na Estação de Transbordo, oriundos da Operação de 
coleta por veículos compactadores de empresa terceirizada, alheia ao presente processo, já 
contratada e cumprindo jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos 
TCs 97/989/12 e 5589/026/09; 
2 – Deverão ser recepcionados os Resíduos Sólidos Domiciliares conduzidos à Estação de 
Transbordo por Associações Condominiais, desde que estejam devidamente acondicionados; 
3 – Não deverão ser recepcionados operados e transportados resíduos desconformes ao 
presente edital, bem como o de grandes geradores. 
*** Excluí classe II-B, inertes conforme ABNT 10004/04. 
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Tipo de Licitação: Menor Valor Global, execução indireta sob regime de empreitada por 
preço global conforme o disposto no artigo 6º, inciso VIII, item “a)”, artigo 10, inciso 
II item “a)”, ambos da Lei Geral de Licitações. 
Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela 
Secretaria Interessada, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II e §§ 1º e 
2º no que couber da Lei Federal 8.666/93 
 
 
Dotação Orçamentária: 01.14.01.3.3.90.39.09.18.541.0077.2001. Reserva 624/2013 
Conforme demonstrado no processo administrativo SC/5679/2013 com Valor Global de R$ 
7.301.116,68 (sete milhões trezentos e hum mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito 
centavos) equivalente a 34.774 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro) toneladas ao 
ano ao custo unitário da tonelada de R$ 209,96 (duzentos e nove reais e noventa e seis 
centavos) 
 
Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
 
Vistoria Técnica: Para atendimento ao disposto nos subitens 2.3 e 3.1.2 b.6 deverá ser 
agendada através do telefone (12) 3834-1082 da Secretaria Municipal de Obras, 
relativamente ao dia e hora, que poderá ser realizada do dia 16 de Setembro de 2013 á 20 
de Setembro de 2013.  
 
Documentos: Todos os documentos, quando apresentados via cópia reprográfica, deverão 
ser devidamente autenticados por cartório e em sendo documentos de regularidade fiscal, 
deverão ter sua validade compatível com a data de abertura dos envelopes e não constando 
data de validade fica desde já estabelecida a validade máxima de 60 dias ressalvado a 
possiblidade de Servidores da Secretaria de Administração autenticarem antes da abertura da 
sessão. 
 
Regência: A presente licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93, suas alterações e 
pelo estabelecido no presente edital e seus anexos, conforme segue: 
 
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO EDITAL 
 
1.1 Constituem o presente Edital e dele fazem partes integrantes: 
 
 
1.1.1. Anexo I: Informações Complementares; 
1.1.2. Anexo II: Memorial Descritivo; 
1.1.3. Anexo III: Análise e fundamentos; 
1.1.4. Anexo IV: Do Orçamento; 
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1.1.5. Anexo V: Declaração de Aceitabilidade das condições editalícias. 
 
 
1.2 O presente Edital, bem como seus anexos, será disponibilizado pela Prefeitura da 
Estância Balneária de Ubatuba, para consulta e/ou impressão, na integra, na sua página da 
internet, cujo endereço eletrônico é transparencia.ubatuba.sp.gov.br no link “Licitações”, 
mediante cadastro prévio do interessado. 
1.3 Acompanha o presente edital as planilhas de composição dos custos em branco que 
deverão ser preenchidas com a proposta de custos do proponente e juntadas ao processo 
demonstrando a viabilidade dos custos ofertados. 
1.4   Serão aceitas solicitações de esclarecimentos e/ou informações sobre o conteúdo do 
edital, seus anexos e disposições legais, através do endereço eletrônico 
prefeituraubatuba@hotmail.com ou pelo fax (12) 3834-1016. 
1.5 Cópia do presente edital estará afixada no quadro de avisos da Secretaria Municipal 
de Administração, situada no Prédio Sede da Prefeitura no endereço supra citado. 
1.6 As respostas às solicitações de esclarecimentos, as retificações, os acréscimos ou 
supressões de regras editalícias por ações dos partícipes ou eventuais determinações do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão disponibilizadas no endereço 
www.tranparencia.ubatuba.sp.gov.br como anexo ao edital e diário oficial, sendo também 
comunicado via e-mail a todos os partícipes devidamente cadastrados disso ficando 
cientificados. 
1.7 As respostas de que trata o item acima serão dadas no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, tendo o mesmo prazo o solicitante para contestá-las e não o fazendo serão 
consideradas plenamente aceita. 
 
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar desta Licitação, empresas previamente cadastradas junto ao 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura da Estância Balneária de Ubatuba ou que apresentem 
os documentos solicitados em edital no dia de abertura do certame. 
2.2 Não poderão participar do certame as empresas impedidas ou suspensas de contratar e 
licitar com a administração, mesmo que em outro Município cujos efeitos serão 
considerados estendidos ao de Ubatuba, e as declaradas inidôneas, nos termos da lei. 
2.3 Não será permitido subcontratar e/ou sub-empreitar. 
2.4 As interessadas na participação deverão: 
2.4.1. Conhecer, mediante visita, o local dos serviços, o que deverá ocorrer com 
anterioridade à apresentação dos envelopes, para inteirar-se de todos os aspectos referentes 
à execução do objeto licitado para todos os efeitos, e dessa forma,  considerar-se-á que a 
proponente tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições 
hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que 
sejam utilizados durante a execução dos serviços e, dos acessos aos locais onde serão 
realizados, não podendo a proponente alegar posteriormente, a insuficiência de dados e/ou 
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informações sobre o local e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 
2.4.2. Comparecer à vistoria técnica, devidamente agendada nos termos do presente edital, 
cujas informações constam do preâmbulo, através de seu responsável técnico perante o 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, ou pelo profissional 
indicado para desempenhar a função de responsável técnico pelo serviço obra, ou ainda, por 
outro profissional competente com habilitação legal pertinente e indicado, através de 
declaração expressa da empresa licitante. 
2.5 Deverão entregar na Comissão de Licitações desta Prefeitura, no endereço indicado 
neste Edital, 02 (dois) envelopes totalmente lacrados, numerados e rubricados no fecho, 
não sendo aceitos os protocolados em outras áreas da Prefeitura, tampouco após o horário 
limite, conforme especificações constantes do item A, do Anexo I, deste Edital. 
2.6 A empresa proponente poderá ser representada no procedimento licitatório por 
procurador outorgado com poderes especiais e específicos, nomeado por instrumento público 
ou particular ou por seu representante legal, nos termos da lei. 
2.7 A empresa proponente deverá apresentar garantia para licitar no valor de 1% (um 
por cento) do montante estimado do contrato, nos termos do “caput” e §1º do artigo 
56 da Lei 8.666/93, perfazendo o valor de R$ 73.011,17 (setenta e tres mil, onze reais e 
dezessete centavos) os quais deverão ser apresentados na Coordenadoria de Suprimentos da 
Secretaria Municipal de Administração localizada na Rua Dona Maria Alves 865, Centro, 
Ubatuba/SP até o horário limite para entrega dos envelopes. 
2.8 A Prefeitura não se responsabilizará pelos envelopes enviados por parte das 
proponentes, via postal, em caso do não acusamento do recebimento ou por eventual extravio 
ou aqueles que postados não tenham sua entrega efetivada conforme as especificações do 
item A do Anexo I, deste Edital. 
2.9 Será admitida a participação de empresas em consórcio, conforme regras abaixo: 
2.9.1. O consórcio poderá ser constituído de no máximo 2 empresas. 
2.9.2. As empresas consorciadas não poderão apresentar propostas como licitante isolada. 
2.9.3. Não será permitida, ainda, a participação de uma mesma empresa como 
consorciada em mais de 01 (um) consórcio. 
2.9.4. Que seja apresentada a Minuta do compromisso público ou particular de constituição 
de consórcio, subscrito pelos consorciados. 
2.9.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 
na fase de licitação quanto na de execução do contrato, mencionada na Minuta. 
2.9.6. Indicação do nome do Consórcio a ser criado, da empresa líder e respectivo 
representante legal junto ao município. 
 
 
3. DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO 
 
3.1 HABILITAÇÃO: O Envelope I – deverá conter: 
3.1.1. Habilitação Jurídica; 
3.1.2. Qualificação Técnica; 
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3.1.3. Qualificação Econômico-Financeira; 
3.1.4. Regularidade Fiscal; 
3.1.5. Declarações; 
 
 
3.1.1 Para comprovação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, as proponentes deverão 
apresentar a seguinte documentação: 
a) Documento de identidade de todos os sócios, tratando-se de sociedade comercial; do 
presidente, tratando-se de Sociedade Anônima – S/A ou Civil ou; do empresário, tratando-se 
da empresa individual. 
b) Contrato Social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial do seu Estado 
sede, tratando-se de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, o Estatuto Social, 
acompanhado da Ata da Assembléia da última eleição da Diretoria, devidamente publicada 
na Imprensa Oficial ou Requerimento do Empresário, devidamente registrado, tratando-se 
de firma individual. 
c) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, se for o caso. 
d) Indicação, mediante declaração, da pessoa legalmente responsável a assinar o Termo de 
Contrato com a Municipalidade, mencionando: nome, nacionalidade, estado civil, endereço 
da residência, qualificação profissional, CPF e RG. 
 
3.1.2. Para comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as proponentes deverão 
apresentar a seguinte documentação: 
a) Registro ou inscrição da proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA do seu Estado sede, bem como de seus responsáveis técnicos. 
b) Comprovação de aptidão, através de atestado(s) em nome da proponente devidamente 
acervado(s) na entidade profissional competente, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, em especial 
das parcelas de maior relevância eleitas a seguir: 

 Operação de Estação de transbordo de lixo em quantidade não inferior a 
15.000 t/ano. 

 Transporte de resíduos em quantidade não inferior a 15.000 t/ano. 
 Destinação final de resíduos em aterro sanitário não inferior a 15.000 t/ano 

b.1) Para fins de atendimento da capacidade técnico-operacional, a comprovação de cada 
parcela de maior relevância, através dos atestados acervados deverá ser promovida de 
forma integral. 
c) Comprovação de aptidão, através de atestado(s) em nome do responsável técnico 
devidamente acervado(s) na entidade profissional competente, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, 
em especial das parcelas de maior relevância eleitas a seguir: 
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 Operação de Estação de transbordo de lixo em quantidade não inferior a 
15.000 t/ano. 

 Transporte de resíduos em quantidade não inferior a 15.000 t/ano. 
 Destinação final de resíduos em aterro sanitário não inferior a 15.000 t/ano 

c.1) Para fins de atendimento da capacidade técnico-operacional, a comprovação de cada 
parcela de maior relevância, através dos atestados acervados deverá ser promovida de 
forma integral. 
d) Comprovação técnico profissional de a proponente possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente inscrito na 
entidade de classe competente, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço semelhantes devidamente acervado junto ao CREA, 
abrangendo as seguintes parcelas relevantes: 

 Operação de Estação de Transbordo; 
 Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e/ou Industriais; 
 Destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos e/ou Industriais em Aterro 

Sanitário. 
d.1) A comprovação de que trata o item b) acima, relativamente ao vínculo do profissional ao 
quadro funcional permanente da proponente será demonstrada da seguinte forma: 

 Cópia do contrato de trabalho ou registro do empregado pelo regime de CLT; 
 Cópia do Contrato Social, no caso de profissional pertencente ao quadro 

societário; 
 Cópia do contrato de prestação de serviços autônomo, ou 
 Cópia do registro do profissional junto ao registro da proponente na 

entidade de classe competente. 
d.2) Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovação da capacitação 
técnico profissional de que trata o item 3.1.2, deverão participar da responsabilidade técnica 
da obra objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, devidamente comprovada, desde que previamente aprovada pela 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sob pena de sanção contratualmente estabelecida. 
e) Indicação das instalações relativamente ao espaço físico da sede filial da proponente, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponível para a realização do objeto desta 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 
f) Comprovante de realização de visita técnica, no seu original, fornecido pela Prefeitura. 
g) Apresentar declaração de que, caso seja vencedora, a proponente detém autorização de 
aterro receptor para os resíduos gerados no Município de Ubatuba, devidamente 
licenciado junto aos órgãos ambientais competentes. 
h) A declaração no item “g)” anterior deverá vir acompanhada de documento do aterro eleito 
contendo a garantia da disponibilidade de espaço para a deposição dos resíduos estimados no 
presente edital, bem como o valor a ser praticado por tonelada respeitado o período 
contratual. 
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3.1.3 Para comprovação de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, as 
proponentes deverão apresentar a seguinte documentação: 
a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da 
empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
b) Será exigido dos participantes deste certame capital social ou patrimônio líquido, no valor 
de 10% do montante estimado para o contrato, nos termos do § 3º do artigo 31 da Lei 
Federal 8.666/93, perfazendo o valor mínimo de R$ 730.111,67 (Setecentos e trinta mil, 
cento e onze reais e sessenta e sete centavos). 
c) Balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente registrado no órgão competente em que fique demonstrado o Índice: 

 ILC ≥ 1,0 
 ILG ≥ 1,0 
 I.E. ≤ 0,5 

Sendo: 
 ILC = Índice de Liquidez Corrente 
 ILG = Índice de Liquidez Geral 
 IE = Índice de Endividamento 
 AC = Ativo Circulante 
 AT = Ativo Total 

Fórmula: 
 ILC = (AC)/(PC) 
 ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) 
 IE = (PC+ELP)/AT 

 
 
d) Tratando-se de Sociedade Anônima - S/A, estará dispensada a apresentação do 
Termo de Abertura e Termo de Encerramento. 
e) Tratando-se de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Imposto das 
Microempresas e Empresas de pequeno Porte – Simples, estará facultada a substituição do 
Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis pelo Livro Caixa e a Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIRPJ, ambos do último exercício social. 
 
 
3.1.4 Para comprovação de REGULARIDADE FISCAL, as proponentes deverão 
apresentar a seguinte documentação: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
b) Prova de regularidade com as Fazendas: Federal (conjunta), Estadual (completa) 
Municipal (Mobiliária e Imobiliária) do município-sede da proponente. 
c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS. 
d) Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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3.1.5 Quanto ás DECLARAÇÕES, as proponentes deverão apresentar: 
a) Declaração de que a empresa proponente não possui em seu quadro de empregados, 
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal de 1.988. 
b) A proponente deverá apresentar declaração expressa de que aceita e se submete 
integralmente às condições deste Edital, de que assume inteira responsabilidade sobre a 
veracidade de cada um dos documentos apresentados, de que não incide nos termos do 
Artigo 9º, da Lei Federal 8.666/93 e que não incorre em nenhum fato impeditivo da 
habilitação, nos termos do Artigo 32, §2º, da Lei Federal 8.666/93. 
c) Declaração de que a proponente comprova, quando da celebração do contrato, 
atendimento às Normas de Segurança do Trabalho e possui, no mínimo: 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com 
Norma 

 Regulamentadora NR- 9; 
 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, (PCMSO), de acordo 

com a Norma Regulamentadora. 
d) As declarações devem basear-se no Anexos V, do presente Edital. 
 
 
3.1.6 Na documentação, conterá 01 (uma) via dos documentos relacionados no subitem 
“3.1”. e seus subitens, preferencialmente na mesma ordem indicada, numerados 
sequencialmente e precedidos de relação que os identifique claramente e colecionados em 
pasta ou encadernados. 
 
3.1.7 No caso de empresas consorciadas serão exigidos todos os itens acima elencados 
individualmente, para cada empresa componente do consórcio, com exceção do item “3.1.2” 
subitens “b)” e “c)” (Qualificação técnica), onde será admitida a somatória das parcelas  
de cada consorciado e do item “3.1.3” subitem “b)”. (qualificação econômico-financeira) 
onde será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, além dos subitens a seguir: 
a) Minuta de constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas, de acordo com a 
legislação vigente, onde deverão constar: Designação do consorcio e sua composição; 
empreendimento que constitui o objeto do consórcio; prazo de duração; endereço do 
consórcio; foro competente; definição das obrigações e responsabilidades de cada 
consorciado; declaração expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos 
praticados pelo consórcio, indicação do representante legal do consórcio e indicação da 
empresa líder do consórcio; 
b) Compromisso expresso de que será providenciado o instrumento de constituição do 
consórcio e devidamente arquivado junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos 
da sede do consórcio. 
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3.2. PROPOSTA: O envelope II deverá conter a proposta, datilografada ou digitada em 
papel timbrado, em 01 (uma) via, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e 
rubricadas, onde deverão constar de forma clara e precisa os seguintes elementos: 
 
3.2.1 O valor global para a execução da obra consignados no presente certame, 
deverão ser demonstrados em planilha própria (anexo IV) onde estão inclusos os valores, 
profissionais, materiais, mão-de-obra, leis sociais, equipamentos, impostos municipais, 
estaduais e federais e Benefícios de Despesas Indiretas - BDI, que comprovem a viabilidade 
do valor global ofertado. 
 
3.2.2 Prazo para a execução do serviço, conforme informação constante do preâmbulo 
deste edital. 
 
3.2.3 O prazo de validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data de abertura do Envelope II - Proposta. 
 
 
3.2.4 Forma de pagamento: conforme item B, do Anexo I, deste Edital. 
 
 
3.2.5 Local data e assinatura identificada do subscritor da proposta. 
 
 
3.2.6. Deverá acompanhar a proposta: 
a) Planilha orçamentária para execução do objeto, devidamente preenchida observada as 
quantidades indicadas e aplicação do BDI, nos termos do Decreto Municipal 3.432/00, com a 
utilização da planilha constante do Anexo IV deste edital. 
b) Cronograma Físico-Financeiro do objeto licitado, tomando por base os volumes 
considerados no presente edital, ou seja, 2.358 toneladas/mês na baixa temporada e 
3.978 toneladas mês para a Alta Temporada. 
b.1) O cronograma físico-financeiro será base para a programação orçamentária da 
Municipalidade, variando na efetiva medição para maior ou menor conforme o resultado da 
Coleta. 
 
4.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
 
4.1. Na data, hora e local indicados neste edital, em sessão aberta ao público, a Comissão 
de Licitações procederá a abertura do Envelope I – Documentação. 
 
 
4.2. Cada proponente poderá ser representada por 1 (hum) representante legal ou 
procurador devidamente habilitado e apenas este poderá se manifestar durante as sessões 
realizadas, vedada a manifestação de representante ou procurador não habilitado para tal fim. 
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4.3. A Comissão de Licitações procederá à conferência e rubrica dos Envelopes I e II, 
contendo a documentação de habilitação e proposta, atestando a inviolabilidade dos mesmos 
e oferecerá aos representantes presentes ao ato, para, desejando, proceder a conferência e 
rubrica, sob pena de preclusão. 
 
4.4. Será liminarmente inabilitada da licitação, a proponente que deixar de juntar qualquer 
dos documentos exigidos no subitem 3.1. e desclassificada se desatendido o subitem 3.2, 
ressalvada a possibilidade da Comissão de Licitações exercerem a faculdade prevista no 
Artigo 43, §3° e no Artigo 48, §3º ambos da Lei Federal 8.666/93. 
 
4.5. A Comissão de Licitações poderá, dependendo do volume de documentos e depois 
da análise e rubrica dos representantes das proponentes, sobrestar o certame pelo prazo que 
determinar suficiente, afim de que promova, com cautela, a análise e rubrica na 
documentação, sendo as proponentes intimadas via Imprensa Oficial, da decisão sobre a 
documentação ou poderá decidir de imediato pela análise do conteúdo dos Envelopes das 
propostas das proponentes. 
 
4.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Presidente da 
Comissão de Licitações designará sessão de prosseguimento para abertura dos Envelopes II - 
Proposta, que estavam sob a guarda da comissão. 
 
4.7. Das sessões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas, que serão lidas em voz 
alta e serão assinadas pelos presentes. 
 
 
4.8. Uma vez abertos os envelopes, seus conteúdos serão tidos como imutáveis e acabados, 
não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanarem falhas ou 
omissões. 
 
4.9 Os Envelopes II – Proposta das empresas inabilitadas ficarão a disposição por 60 
(sessenta) dias, não sendo procuradas neste prazo serão descartadas. 
 
 
5.  DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
5.1. Verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, a Comissão 
de Licitações classificará as que atenderam as normas editalícias e inabilitará as que se 
enquadrarem no estabelecido do Artigo 48, I da Lei Federal 8.666/93. 
 
5.2. As propostas serão julgadas pela Comissão de Licitações, obedecendo ao critério 
estabelecido no item C, do Anexo I, deste Edital. 
 
 



11 
Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração 
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP 

Tels.: (12) 3834-1087 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com 
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

11 
Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração 
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP 

Tels.: (12) 3834-1087 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com 
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

 

 
 
 
 

5.3. Não será levada em conta qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
nem vantagens baseadas em ofertas de outras proponentes. 
 
5.4. Como critério de desempate, será adotado o sorteio, nos termos do que dispõe o 
§2º, do Artigo 45, da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
5.5. A análise e apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitações, 
facultado o direito de consultar técnicos, se necessário. 
 
6.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 
6.1. Restará ao Senhor Prefeito, após o julgamento objetivo das propostas pela Comissão 
de Licitações, a adjudicação do objeto licitado e a homologação do procedimento, nos termos 
da lei. 
 
 
6.2. A Prefeitura reserva-se no direito, na forma da lei, de em qualquer etapa do 
procedimento licitatório, até a assinatura do contrato, a adotar as medidas que julgar 
oportunas e convenientes, nos termos do § 3º, do Artigo 43, da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
7. DA CONTRATAÇÃO E DAS PENALIDADES 
 
 
7.1. A adjudicatária será notificada pela Secretaria Municipal de Administração, para no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, promover a assinatura 
do contrato, ocasião em que deverá estar em condição regular perante o INSS e o FGTS, 
bem como apresentar garantia correspondente ao percentual indicado no item E, do Anexo I, 
deste Edital, sobre o valor global do contrato, em qualquer das modalidades estabelecidas no 
Artigo 56, da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.2. No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá: 

 Indicar o responsável técnico pela execução do serviço, acompanhado da 
 Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente recolhida; 
 Apresentar o atestado ou declaração, expedido por órgão de controle do meio 

ambiente (IBAMA), referente à comprovação, de cadastramento da proponente 
junto “Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais”, na forma da Lei Federal nº 6.938 de 
31/08/81, atualizada pela Lei 10.165, de 27/12/00; 

 Apresentar licença de instalação e de operação do aterro sanitário que receberá os 
resíduos, dentro do prazo de validade; 

 Apresentar a comprovação de que o índice de qualidade de resíduos (CETESB) 
“IQR”, seja compatível com os índices exigidos pelo órgão licenciador (CETESB)”. 

 As empresas em consorcio deverão apresentar o contrato social devidamente inscrito 
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no órgão competente, sendo aceito protocolo da distribuição do mesmo. 
 
7.2.1. O descumprimento integral do disposto no subitem 7.2, quando a assinatura do 
contrato, ensejará a rescisão do mesmo. 
 
7.3. Na execução do objeto, a contratada deverá observar as Leis Municipais 2.024/01 e 
2.097/01, que disciplinam a contratação de mão-de-obra local. 
 
 
7.4. A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo do serviço, total ou 
parcialmente, através do órgão fiscalizador, que neste caso é a Comissão de Fiscalização de 
Obras juntamente com Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, criada pelo 
Decreto Municipal 4.874/08. 
 
7.5. A contratada deverá efetuar os recolhimentos do FGTS e INSS, em favor do CEI, 
elaborando folha de pagamento específica, devendo, mensalmente, a cada medição, 
apresentar cópia autenticada da folha de pagamento, da Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias - GFIP. e da Guia de 
Previdência Social - GPS, relativas ao período anterior. 
 
7.6. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo 
determinado no subitem 7.1. deste Edital, ensejará a aplicação de multa pecuniária no 
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta apresentada, sem 
prejuízo da aplicação do Artigo 64, § 2º, da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.7. Não ocorrendo a execução total ou parcial do Contrato, sem que ocorra justa causa, 
a Contratada estará sujeita às penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal 
8.666/93. 
 
7.8. Sem prejuízo da cominação da multa contratualmente prevista, à contratada poderá ser 
aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. Caso incorra nas 
seguintes condutas: 
7.8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou 
ainda pela inexecução parcial e total do contrato com rescisão unilateral pela Administração. 
7.8.2. A penalidade será aplicada após prévio processo administrativo regular que atenda o 
contraditório. 
 
7.9. As penalidades serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, conforme estabelecido no 
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Edital, em face da gravidade da infração e dos prejuízos causados ao serviço público. 
 
 
7.10. O valor da parcela de pagamento poderá sofrer alterações decorrentes de ato 
posterior à formulação da proposta, observada sua validade e devidamente justificada e 
comprovada sua real necessidade. 
 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 
8.1. Os eventuais recursos e impugnações aos recursos decorrentes do andamento do 
processo licitatório deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal e protocolado na 
Comissão de Licitações. 
 
8.2. As impugnações ao Edital far-se-ão nos termos da lei. 
 
 
8.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba para dirimir todas e quaisquer questões 
oriundas do presente procedimento licitatório. 
 
 
Ubatuba, 13 de Agosto  de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edvânia Ferreira Xavier 
Chefe de Divisão de Editais 
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ANEXO I 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 
A)  Informações externas que deverão conter nos envelopes a serem protocolados 
até às 12 horas do dia 26 de Setembro de 2013; 
A.1) ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO 

 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba; 
 Att. Comissão de Licitações; 
 Avenida Dona Maria Alves, 865 – Centro – Ubatuba/SP; 
 Razão Social da Empresa e endereço completo (inclusive eletrônico); 
 Edital: 59/2013 
 Concorrência Pública: 02/2013 
 Processo: SC/5679/2013. 
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para operação de Estação de 

Transbordo Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Destinação Final, seguindo o 
disposto na legislação vigente. 

 Envelope I – Documentação 
 Abertura às 15 horas do dia 26 de Setembro de 2013 
 Razão Social da Empresa, no caso de Consorcio: Razão Social das empresas 

consorciadas. 
 

A.2) ENVELOPE II – PROPOSTA 
 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba; 
 Att. Comissão de Licitações; 
 Avenida Dona Maria Alves, 865 – Centro – Ubatuba/SP; 
 Razão Social da Empresa e endereço completo (inclusive eletrônico); 
 Edital: 59/2013 
 Concorrência Pública: 02/2013 
 Processo: SC/5679/2013 
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para operação de Estação de 

Transbordo, Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Destinação Final, seguindo o 
disposto na legislação vigente 

 Envelope II – Proposta 
 Abertura às 15 horas do dia 26 de Setembro de 2013 
 Razão Social da Empresa, no caso de Consorcio: Razão Social das empresas 

consorciadas 
 
 
B) Forma de Pagamento: 10 (dez) dias após a apresentação das medições mensais, 
devidamente documentadas, a ser conferida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
que no período máximo de 5 dias fará a devida conferência atestando e autorizando a 
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emissão da Nota Fiscal correspondente, respeitado o disposto no Decreto Municipal 
3.362/00, que disciplina a ordem cronológica de pagamento. 
B.1) Em havendo desconformidade na medição apresentada a empresa terá 5 dias para 
reavaliação dos dados e documentos apresentados e após as justificativa se retoma os 
procedimentos e prazos do item “B” acima. 
 
C) As propostas serão julgadas obedecendo ao critério do menor valor global. 
 
 
D) A proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica exigida no subitem 
“3.1.2”  itens “b)” e “c)” deste Edital. 
 
 
E) A garantia para contratar será efetivada, nos termos do artigo 56, da Lei Federal 
8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, devendo ser renovada 
a cada prorrogação de prazo com permissivo no disposto no artigo 57, inciso II e §§ 1º e 
2º. 
 
F) A Verificação dos índices econômico-financeiros dos consórcios será feita de 
maneira individualizada, em relação a cada empresa que o compõe, conforme 
jurisprudência do TCE. SP nos TCs 24496/026/11 e 24590/026/11 e respeitado o disposto 
no artigo 33 da Lei Geral de Licitações. 
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ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Os serviços referentes ao objeto do presente edital e decorrente contrato consiste em: 
 
a) Operação da Estação de Transbordo, bem como sua manutenção; 
b) O carregamento dos Resíduos Sólidos Urbanos provenientes da Coleta e Serviços Públicos, 
em carretas transportadoras com capacidade mínima de 25 toneladas, respeitadas as 
características mínimas fixadas no presente edital; 
c) Tracionamento das carretas supra-citadas por cavalo mecânico compatível com os 
serviços e normas de boas técnicas e segurança; 
d) Disposição final em Aterro Sanitário devidamente licenciado e com operação pertinente 
ao cumprimento pleno de sua licença de operação para o destino final de Resíduos Sólidos 
Urbanos. 
 
A operação da Estação de Transbordo consiste em: 
 

 Manutenção das condições operacionais da Estação, bem como seus equipamentos 
fixados no presente edital, recursos humanos e tudo o que mais for necessário para o 
atendimento à boa técnica; 

 A Estação deverá ser mantida em condições de limpeza e higiene, sem o acúmulo de 
resíduos que não nas carretas e evitando sempre a liberação de líquidos percolados e 
água de lavagem para o ambiente. 

 As águas de higienização e lavagem das áreas da estação em contato com os 
resíduos, deverão ser acumuladas em tanques especiais e acrescida aos resíduos em 
carreta para que sejam transferidas para o destino final, pois, se caracterizam como 
elemento nocivo ao meio ambiente. 

 As lavagens da Estação de Transbordo deverão buscar o máximo de eficiência 
dentro do mínimo de utilização de água e produtos químicos. 

 A manutenção de pisos internos, escritórios, telhados é de responsabilidade da 
empresa contratada, bem como os gastos fixos de água, luz, telefone, etc. 

 O carregamento das carretas, deverá ser feito por uma escavadeira hidráulica, não 
sendo permitido o acúmulo de resíduos fora da caçamba por período superior a 
uma hora. 

 A operação complementar no caso de espalhamento de resíduos fora da carreta será 
feito por retro escavadeira. 

 O presente edital dimensionou o número de caçambas para as operações de finais de 
semana inclusive Alta Temporada e no sentido de atender com eficiência o disposto 
no item imediatamente acima. 
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 Não permitir o acesso de pessoal estranho aos serviços no interior da Estação de 
Transbordo. 

 Não permitir a garimpagem nos resíduos, de qualquer forma, por seus funcionários ou 
outrem e que caracteriza manipulação indevida de resíduos e risco ao meio 
ambiente e à saúde pública. 

 Manter na Estação de Transbordo um livro de ocorrências, sempre atualizado onde 
se registre os horários de entrada e saída de veículos, bem como todas as ocorrências 
pertinentes à segurança ambiental e que eventualmente venham a ser motivo de 
apurações de responsabilidades futuras. 

 O livro de que consta o item acima deverá registrar também os reparos feitos na 
estação de transbordo, independente de suas dimensões e que sejam parâmetro 
para a consideração dos investimentos permitidos no BDI do presente edital. 

 
As carretas para o transporte de resíduos, no número de 8 (oito) deverão: 
 

 Ser do tipo basculante com capacidade mínima de 25 toneladas; 
 Ter abertura traseira e completo sistema de vedação, evitando o derrame de líquidos 

durante o transporte; 
 Ser higienizada respeitando as normas ambientais corretas evitando ao máximo a 

liberação de odores do produto transportado (impedida a higienização no interior da 
Estação de Transbordo) 

 Estar sem amassados, ferrugem, perfurações ou falhas no sistema de vedação; 
 Contar com todo o sistema de sinalização e segurança, incluindo placa que identifique 

o transporte de Resíduos Sólidos Urbanos. 
 Contar com lona compatível com a cobertura total da carga e estruturas para sua 

devida amarração. 
 
Os veículos tratores (Cavalo mecânico) em número de 4(quatro), sendo 3(três) efetivos e 
1(hum) de reserva deverão: 
 

 Ser compatíveis com a tração das carretas acima descritas. 
 Estarem em perfeito estado de conservação e manutenção. 
 Estar em dia com a documentação que regula sua ocupação. 
 Serem abastecidas pela contratada. 
 Serem conduzidas por motoristas devidamente habilitados e de responsabilidade da 

contratada. 
 Conter equipamentos mínimos para eventual recolha de qualquer derrame impróprio. 
 Ser dotada de tacógrafo em perfeito estado de funcionamento. 
 Estar identificada por placa constando estar a serviços da Prefeitura Municipal da 

Estância Balneária de Ubatuba e o número do contrato. 
 Ser substituídos no prazo de 24 horas, quando da ocorrência de avarias e/ou 
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manutenção e que já se esteja ocupando o veículo reserva. 
 
No transporte de Resíduos até a Destinação Final: 
 

 Considerando um trecho médio de 366 km (ida e volta), uma velocidade média de 
60 km/hora tomando por base as condições de segurança na BR 101, o eventual 
deslocamento por perímetro urbano de outras cidades, o descanso obrigatório dos 
motoristas, o tempo de engate de carreta, despejo, higienização estimou-se como 
tempo médio e de segurança uma viagem a cada 8 horas no cavalo mecânico. 

 A alteração de tempo de viagem, no plano de trabalho não pode ser considerada 
para efeitos de redução da frota dimensionada, principalmente por questões de 
segurança. 

 As viagens serão preferencialmente diurnas e nas necessidades eventuais de viagens 
noturnas, o plano deverá ser comunicado imediatamente à Secretaria Responsável 
para a devida autorização. 

 Toda e qualquer exigência de cadastros e licenças para o transporte de resíduos 
sólidos urbanos é de responsabilidade do transportador. 

 
A destinação final deverá: 
 

 Ser efetuada em Aterro Sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambientais 
competente, no que couber, com valor de IQR (Índice de Qualidade de Resíduos) 
em “condições adequadas”, ou seja, igual ou maior que 8,1 (oito vírgula um). 

 Independente de consórcio ou não, a empresa contratada deverá manter a 
Municipalidade informada do Aterro onde está sendo feita a deposição, bem como 
informar imediatamente toda e qualquer ocorrência que por ventura maculem as 
exigências ambientais e previsão do presente edital. 

 A contratada, independente de consorciada ou não, assume a responsabilidade 
pelo destino final, no custo ofertado independente de eventuais necessidades de 
substituição de Aterro por ocorrências de qualquer natureza, desde que 
comprovadas. 

 Mensalmente, com a apresentação da medição, a contratada deverá juntar o 
Certificado de Destinação Final acompanhado dos tickets de pesagem que a 
critério da Secretaria Responsável poderão ser confrontados com o livro de 
ocorrências da Estação de Transbordo. 

 
Além do acima dissertado e disposto fica também estabelecido que: 
 

 No prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
para análise da municipalidade um Plano de Trabalho com a minimização de riscos 
ambientais e operações pertinentes da Estação de Transbordo, Transporte e Destino 
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Final, a ser aprovado pela Secretaria Responsável. 
 Até o último dia do mês de novembro de cada ano, a contratada deverá enviar 

para análise e conhecimento da Secretaria Responsável o Plano de Atendimento de 
Alta Temporada, tomando por base os volumes praticados nos anos anteriores e 
respeitadas as condições de tráfego estimadas. 

 O livro de ocorrência da Estação de Transbordo poderá ser vistoriado a qualquer 
tempo, sem prévio aviso pela Secretaria Responsável, bem como pedir cópia imediata 
daquilo que interessar. 

 Toda e qualquer penalidade eventualmente imposta por órgãos ambientais, referente 
ao eventual funcionamento impróprio da Estação de Transbordo, Transporte e/ou 
Destino Final será de responsabilidade da Empresa contratada que deverá corrigir a 
falha imediatamente ou no tempo determinado pelo agente fiscalizador, arcando 
inclusive por eventuais multas. 
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ANEXO III 
ANÁLISE E FUNDAMENTOS 

 
1. Do Município 
A Estância Balneária de Ubatuba, localizada no Litoral Norte do Estado de São Paulo, com 
uma área territorial de 723,82 km², uma população residente de 78.801 habitantes e uma 
densidade média de 110,87 hab/km², prolonga-se por uma extensão de aproximadamente 
100 quilômetros entre a Maranduba na divisa com o Município de Caraguatatuba e Camburí, 
na divisa com o Município de Paraty/Rio de Janeiro, abrigando também mais de 100 praias e 
10 ilhas. 
Não obstante à grande área territorial do Município, a população se concentra em uma 
estreita faixa entre a Serra do mar e as praias, com maior densidade na Região Norte e 
Centro, diminuindo à medida que caminhamos para a Região Norte. 
A Rodovia Rio Santos atravessa o Município de Sul a Norte permitindo ligação entre a 
cidade e o Sul do Estado e com o Rio de Janeiro. 
Convém destacar que o Município encontra-se ligado ao Pólo de Desenvolvimento do Vale do 
Paraíba através da Rodovia Oswaldo Cruz, com restrições a transporte de carga e também 
através da Rodovia dos Tamoios (em fase de duplicação), via Caraguatatuba e com trânsito 
de carga permitido, principalmente por atender as demandas do Porto de São Sebastião. 
Por estar localizada praticamente na base da Escarpa do Mar, a cidade apresenta 
peculiaridades climáticas determinante de alto índice pluviométrico, que a difere inclusive de 
outras cidades do Litoral Norte. 
 
2. Da coleta e destinação dos RSU 
A coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares e serviços complementares são feita por 
empresa privada através de contrato celebrado no final do exercício de 2012, sendo o 
produto da coleta enviado para Estação de Transbordo e desta para o destino final em 
Aterro Sanitário. 
No sentido de promover o Transbordo, Transporte e Destino Final dos resíduos coletados 
e com base em jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos TCs 
97/989/12 e 5589/026/09, se faz necessário a abertura de processo licitatório para tais 
serviços, vedado a utilização de “Técnica e Preço” – Súmula 21. 
 
 
“Não se admite a licitação, em lote único, de atividades de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) e domiciliares, tampouco 
destes e demais serviços de limpeza pública. (TCs. 97/989/12 e 5589/026/09)”. 
 
“SÚMULA Nº 21 - É vedada a utilização de licitação do tipo “técnica e preço” para 
coleta de lixo implantação de aterro sanitário”. 
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A coleta de RSD e Resíduos de limpeza pública, feita através de caminhão compactador é 
conduzida para a Estação Municipal de Transbordo, sendo transferida para carretas e 
seguindo para Aterro Sanitário devidamente licenciado e por conveniência de distância, 
localizado no Vale do Paraíba, com acesso pela Rodovia dos Tamoios via Caraguatatuba. 
 
3. Da geração de RSU 
Por se tratar de uma Estância Balneária e consequentemente Cidade Turística, o Município 
apresenta características especiais a serem consideradas para a elaboração do presente 
edital, ou seja, a diferenciação da coleta nos períodos de Baixa Temporada (de março a 
Outubro)1 e Alta Temporada (Novembro e Fevereiro) onde é grande o número de Turistas 
na ocupação de centenas de Hotéis, Pousadas e Casas de Veraneio, além de termos que 
considerar o aumento de pelo menos 20% na geração dos finais de semana e feriados 
prolongados. 
Sem dúvidas o universo acima descrito determina uma instabilidade no volume coletado 
exigindo estudos para adaptar da melhor forma o efetivo de transporte a ser contratado 
buscando a maior eficiência ambiental e também a economicidade necessária para a boa 
gestão pública. 
Tomando por base os exercícios 2012/2013 elaboramos a tabela e gráfico abaixo para 
estudos de custos operacionais para a contratação: 
 

TRANSBORDO 
Período Baixa 

Temporada Alta Temporada 

mar/12 2.612  
abr/12 2.835  
mai/12 2.173  
jun/12 2.129  
jul/12 2.197  
ago/12 2.122  
set/12 2.406  
out/12 2.388  
nov/12  2.935 
dez/12  3.049 
jan/13  5.995 
fev/13  3.933 
SOMA 18.862 15.912 
MEDIA 2.358 3.978 

MEDIA GERAL 2.898 
Figura 1 

 
Com base na figura 1 (acima) observa-se que a média mensal na Baixa Temporada é de 2.358 
toneladas/mês com picos no mês de abril de 2.835 toneladas, devendo então o sistema 
montado ser suficiente para transporte imediato dos resíduos evitando liberação de 
líquidos e gases na estação de transbordo. 
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A Alta Temporada tem como média 3.978 toneladas/mês, sendo o pico de 5.995 toneladas 
no mês de Janeiro. 
A determinação do equipamento necessário tomou por base a viabilidade de viagens/dia 
para destino final em Aterro Sanitário no Vale do Paraíba e Capital, com acesso através da 
Rodovia dos Tamoios, via Caraguatatuba. 
Os Aterros Sanitários disponíveis no Vale do Paraíba e Capital apresentam as seguintes 
características: 
a) Jambeiro   – 264 km (ida e volta) 
b) Tremembé   – 370 km (ida e volta) 
c) Guarulhos   – 466 Km (ida e volta) 
d) Cachoeira Paulista  – 502 km (ida e volta) 
d)  Caieiras   – 516 Km (ida e volta) 
 
Média de distâncias dos três aterros mais próximos:  = 366 km (ida e volta) - considerado 

Média de distâncias dos cinco aterros citados acima: = 423 Km (ida e volta) 
 
 
Abaixo, seguem os mapas com as rotas consideradas: 
 
a)Jambeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 
Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração 
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP 

Tels.: (12) 3834-1087 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com 
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

23 
Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração 
Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP 

Tels.: (12) 3834-1087 . 3834-1016 . e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com 
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

 

 
 
 
 

 

b) Tremembé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Guarulhos 
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b) Cachoeira Paulista 
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c) Caieiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi considerado para efeito de cálculos a distância média entre os três aterros mais próximos que é 
de 366 km (ida e volta) 2 no sentido de cumprir, por aproximação a súmula 16 do TCE.SP. 
 
 
“SÚMULA Nº 16 -Em procedimento licitatório, é vedada afixação de distância para usina 
de asfalto.” 
 
Com base nos dados acima e considerando que o transporte adequado deve ser feito em 
caçamba própria para Resíduos Sólidos Urbanos e capacidade de 25 toneladas tracionadas 
por cavalo mecânico a uma velocidade média de 60 km/h considerando as dificuldades de 
rodagem nas estradas de acesso e o trecho de Serra. 
Consideramos a inconveniência de Transporte nos finais de semana (sábados e domingos) 
pelo grande movimento de turistas nas estradas locais além de restrições no trecho de 
Serra. 
Consideramos também, por proteção ambiental, que os Resíduos não devem ser 
manipulados na Estação de Transbordo devendo ser transferido diretamente do caminhão 
coletor para a caçamba de transporte. 
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2Desconsideramos as possibilidades dos Aterros fechados por questões ambientais em Santa 
Isabel e Itaquaquecetuba e do Aterro de Caçapava que não se encontra em funcionamento. 
 
4. Dimensionamento de equipamentos 
 
Utilizamos para o estabelecimento de equipamentos de transporte a tabela abaixo: 
  

1. veículos da frota efetivo  
1.1 número de veículos 3 
1.2 viagens no mês 30 
1.3 km por viagem 366 
1.4 total km/mês 32940 
2. veículos da frota reserva  
2.1 número de veículos 1 
2.2 viagens no mês 26 
2.3 km/viagem 366 
2.4 total km/mês 9516 

Figura 2 
 
Com base nas experiências da operação existente a no sentido de torná-la mais ágil e eficiente, 
principalmente em função das novas demandas e dos novos volumes coletados pelo 
Município, foram estimados os equipamentos e funcionários necessários para o 
desenvolvimento de operação compatível com as melhores técnicas de proteção ambiental, 
além de buscar na mesma esteira a economicidade para o erário público. 
Conforme se demonstra na figura 1 acima (volume de coleta nos meses de baixa e alta 
temporada ), a média mensal de operação é de 2.898 toneladas que dividido pela capacidade 
de transporte da caçamba (25 toneladas) resulta em 116 viagens mês, que nos leva a 
estabelecer a frota mínima compatível com o transporte seguro de 3 veículos de tração como 
frota efetiva e um veículo reserva, sendo que para cada um estabeleceu-se duas caçambas de 
sorte que quando uma em transporte, a excedente se mantém na estação de transbordo para 
recepcionar os resíduos em constante coleta evitando sua deposição no solo e liberação de 
percolados indevidos. 
De posse dos dados da Tabela 1 e considerando as condições de deslocamento e 
aproveitamento de equipamentos, principalmente na Alta Temporada, que em alguns meses 
representa um aumento de até 90% na coleta, estabelecemos a tabela 2 acima que prevê o 
número médio de viagens possíveis, ou seja, a frota efetiva, considerando uma única viagem 
dia, realizará 30 viagens mês, podendo nos momentos de pico ser elevada para duas viagens 
dia e a frota reserva fará 26 viagens mês, também considerando a possibilidade de uma viagem 
diária com 4 dias de reserva no mês. 
Observar que nos meses de baixa temporada a frota reserva será ocupada por um número 
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menor de dias e na alta todos os veículos deverão rodar por 24 horas, dobrando o número de 
viagens disponíveis e desta forma garantindo a não reserva de resíduos na estação de 
transbordo. 
Dimensionada a frota mínima que com capacidade de eficientização pode atender plenamente 
o transporte e transbordo, principalmente no mês de dezembro, elaboramos as planilhas de 
custo que representa a maior economicidade e que fixa os parâmetros de máquinas, 
equipamentos, assessórios, pessoal, EPIs, bem como o número médio de horas extras, quando 
necessárias.  
 
5. Da pesquisa e estabelecimento de custos do transporte 
 
O presente processo licitatório está definido para operação de estação de transbordo, 
transporte e destino final dos RSU da Estância Balneária de Ubatuba compartimentado em 
dois subitens, ou seja: “Operação da Estação de Transbordo”, “Transporte e Destino Final”, 
sendo que será sagrado vencedor aquele que ofertar o menor preço global e considerando 
que os transportadores podem não serem proprietários do Aterro ou “vice/versa”, será 
permitida a participação em consórcio, por ser ato discricionário do Administrador conforme 
jurisprudência do TCE.SP (TCs 160/989/12-5, 178/989/12-5 e 184.989/12-7), bem como se 
fixa a possibilidade somente de duas empresas, sendo uma para Transbordo e Transporte e 
outra para Aterro, no entanto, aqueles que não consorciados deverão anexar declaração de 
que assumem a responsabilidade pelo custo ofertado para Aterro, conforme documento 
anexado em atendimento ao subitem “3.1.2” item “h)” em função de vedada a subcontratação. 
 
“A admissão de consórcios em procedimentos licitatórios, assim como a limitação do 
número de empresas que os integrarão, são questões que se inserem no âmbito da 
discricionariedade do Administrador. (TCs.160.989.12-5,178.989.12-5 e 184.989.12-7).” 
 
 
Diante dos dados levantados, se faz necessário a elaboração de planilhas de custos 
observando os elementos arrolados na determinação final dos preços e seguindo os 
elementos considerados na memória de cálculo: 

a) Volumes  
b) Quilometragem 
c) Custo mensal da frota de cavalo mecânico; 
d) Custo mensal da frota de caçambas; 
e) Locação de equipamentos com base tabela SIURB; 
f) Funcionários operacionais; 
g) Pedágios; 
h) Acessórios; 
i) Consolidação – Custo de Aterro – Custo Total; 

As planilhas de dimensionamento seguem no Anexo IV para preenchidas,  comprovar a 
exequibilidade e sua compatibilidade com os preços ofertados. 
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No julgamento, consideradas as demonstrações que se seguem, dever-se-á cumprir o disposto 
no artigo 44, §1º e §2º, bem como o disposto no artigo 48, incisos I e II, § 1º itens “a” e “b”, 
§ 2º e 3º da Lei Federal 8.666/93. 
 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 
objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos por esta Lei. 
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da 
igualdade entre os licitantes. 
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas dos demais licitantes. 
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  
 
Art. 48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de1998) 
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", 
será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
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1998) 
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
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ANEXO IV 
DO ORÇAMENTO 

 
   

a) Volumes 
Volumes Transbordados em Toneladas - Base 2012/2013   
1.   Baixa temporada   
1.1 2.612 Volume março 2012 Conforme medições mensais  
1.2 2.835 Volume abril 2012 Conforme medições mensais  
1.3 2.173 Volume maio 2012 Conforme medições mensais  
1.4 2.129 Volume junho 2012 Conforme medições mensais  
1.5 2.197 Volume julho 2012 Conforme medições mensais  
1.6 2.122 Volume agosto 2012 Conforme medições mensais  
1.7 2.406 Volume setembro 2012 Conforme medições mensais  
1.8 2.388 Volume outubro 2012 Conforme medições mensais  
1.9 18.862 Soma da baixa temporada Somatoria de 1.1 a 1.8 
1.10 2.358 Média mensal da baixa temporada 1.9/8 
        
2.   Alta temporada   
2.1 2.935 Volume novembro 2012 Conforme medições mensais  
2.2 3.049 Volume dezembro 2012 Conforme medições mensais  
2.3 5.995 Volume janeiro 2013 Conforme medições mensais  
2.4 3.933 Volume fevereiro 2013 Conforme medições mensais  
2.5 15.912 Soma da alta temporada Somatoria de 2.1 a 2.4 
2.6 3.978 Média mensal da alta temporada 2.5/4 
        
3.   Volume Anual   
3.1 34.774 Soma da alta e baixa temporada 1.9+2.5 
3.2 2.898 Média anual 3.1/12 
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b) Quilometragem 
1.   Viagens Mês   
1.1 34.774 Quantidade toneladas ano vide planilha de volumes 
1.2 2.898 Media mensal de toneladas transportadas 1.1/12 
1.3 25 Toneladas transportadas por viagem considerado 25 toneladas 
1.4 116 Media mensal quantidade viagens 1.2/1.3 
1.5 3,87 Quantidade de veículos 1.4/30 (considerado 30 dias - 1 viagem por dia por veículo) 
        
2.   Frota - Veículos efetivos   
2.1 3 número de veículos Arrendamento para baixo do item 1.5 
2.2 30 viagens no mês de cada veículo 1 viagem diária por veículo - considerado 30 dias 
2.3 90 total de viagens mês da frota efetiva 2.2*2.3 
2.4  Km por viagem Distânicia ida e volta entre o transbordo e o aterro 
2.5 32940 total Km/mês 2.3*2.4 
        
3.   Frota - Veículos reservas   
3.1 1 número de veículos - mínimo de 1 Arrendamento para cima de 1.5-2.1 
3.2 26 viagens no mês de cada veículo 1.4-2.3 (saldo de viagens mês baseado na média mensal) 
3.3 26 total de viagens mês da frota reserva 3.1*3.2 
3.4  Km por viagem 2.4 
3.4 9516 total Km/mês 3.3*3.4 
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c) Custo mensal da frota de cavalo mecânico 
1.   Cavalo mecânico   
1.1  efetivo - unidades Conforme Planilha de Quilometragem 
1.2  reserva - unidades Conforme Planilha de Quilometragem 
1.3  Total de cavalos mecânicos Conforme Planilha de Quilometragem 
       
2.  valor do bem Tabela FIPE veículo básico Cargo modelo 1933 - ano 2013 
       
3.  Manutenção   
3.1  fator de manutenção considerado 25% do item 2. 
3.2  custo de manutenção do efetivo ao ano ((2-(6.3*6.6)+(6.2*6.5)*1.1)*3.1 
3.3  custo de manutenção da reserva ao ano ((2-(6.3*6.6)+(6.2*6.5)*1.2)*3.1 
3.4  custo total de manutenção mês (3.2+3.3)/12 
       
4.  Rodagem mês   
4.1  rodagem mês efetivo Conforme Planilha de Quilometragem 
4.2  rodagem mês reserva Conforme Planilha de Quilometragem 
4.3  rodagem total mês (4.1 + 4.2 ) 
       
5.  combustível   
5.1  autonomia conforme manual veículos = 1,8 Km/litro 
5.2  custo combustível conforme custo à época R$ 2,10 /litro 
5.3  custo mensal do efetivo ((1.1 * 4.1)/5.1)*5.2 
5.4  custo mensal da reserva (4.2/5.1)*5.2 
5.5  custo total combustível mês 5.3+5.4 
       
6.  Pneus   
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6.1  ciclo de rodagem conforme estatística 55.000 Km 
6.2  número de recauchutagens estabelecer no máximo 2 
6.3  quantidade de pneus rodantes  previsto 6 por cavalo 
6.4  custo dos pneus valor de mercado 
6.5  custo da recapagem valor de mercado 
6.6  custo pneus efetivo ((( 6.4 +(6.5*6.2))/6.1)*4.1)*6.3 
6.7  custo pneus reserva ((( 6.4 +(6.5*6.2))/6.1)*4.2)*6.3 
6.8  custo total pneus mês 6.6+6.7 
       
7.  Oleos e lubrificantes   
7.1  motor   
7.1.1  reservatório do carter segundo manual do veículo = 25.6 litros 
7.1.2  reposição mensal de óleo do cartes segundo estatística 5 litros 
7.1.3  troca de óleo do carter segundo especificações 5.500 Km 
7.1.4  custo de óleo do carter calculado à época R$ 6,60 / litro 
7.1.5  gasto mensal óleo carter efetivo (((7.1.1+7.1.2)/7.1.3)*4.1)*7.1.4 
7.1.6  gasto mensal óleo carter reserva (((7.1.1+7.1.2)/7.1.3)*4.2)*7.1.4 
7.1.7  gasto total mensal óleo do carter (7.1.5 + 7.1.6) 
       
7.2  transmissão   
7.2.1  reservatório de transmissão segundo manual do veículo = 5 litros 
7.2.2  troca de óleo de transmissão segundo especificações 5.500 Km 
7.2.3  custo do óleo de transmissão conforme custo à época R$ 12,30 
7.2.4  gasto mensal com óleo de transmissão efetivo (7.2.1/7.2.2)*4.1)*7.2.3 
7.2.5  gasto mensal com óleo de transmissão reserva (7.2.1 / 7.2.2)*4.2)*7.2.3 
7.2.6  gasto total mensal óleo transmissão (7.2.4 + 7.2.5) 
       
7.3  Hidráulico   
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7.3.1  capacidade do comando hidráulico estimado em 17 litros 
7.3.2  autonomia do óleo do comando hidráulico segundo especificações 55.000 Km 
7.3.3  custo do óleo hidráulico conforme custo à época R$ 6,20 litro 
7.3.4  gasto mensal hidráulico efetivo ((7.3.1/7.3.2)*4.1)*7.3.3 
7.3.5  gasto mensal hidráulico reserva ((7.3.1/7.3.2)*4.2)*7.3.3 
7.3.6  gasto total mensal hidráulico (7.3.4+7.3.5) 
       
7.4  Engraxamento   
7.4.1  capacidade de engraxamento estimado em 2 Kg 
7.4.2  estimativa para engraxamento estimado 1.200 Km 
7.4.3  custo da graxa conforme custo à época R$ 4,00 Kg 
7.4.4  custo engraxamento mensal efetivo ((7.4.1/7.4.2)*4.1)*7.4.3 
7.4.5  custo engraxamento mensal reserva ((7.4.1/7.4.2)/4.2)*7.4.3 
7.4.6  custo total engraxamento mensal (7.4.4+7.4.5) 
       
7.5  subtotal oleos e lubrificação   
7.5.1  efetivo (7.1.5+7.2.4+7.3.4+7.4.4) 
7.5.2  reserva (7.1.6+7.2.5+7.3.5+7.4.5) 
7.5.3  subtotal librificação mês (7.5.1+7.5.2) 
       
8.   filtros   
8.1  estimado 10% do lubrificante (7.5.3 * 0,1) 
       
9.  lavagens   
9.1  número de lavagens completas no mês efetivo estimado 5 ou seja uma por semana 
9.2  número de lavagens completas no mês reserva estimado 2 ou uma por quinzena 
9.3  custo lavagem completa  estimado R$ 80,00 por lavagem 
9.4  gasto com lavagem completa mês efetivo (9.1*9.3)*1.1 
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9.5  gasto com lavagem completa mês reserva (9.2*9.3)*1.2 
9.6  gasto total mensal com lavagem completa (9.4+9.5) 
       
10.  depreciação   
10.1  vida útil previsto 120 meses 
10.2  porcentagem do residual previsto 40% 
10.3  vida útil no contrato previsto 60 meses 
10.4  valor da depreciação do efetivo (((+(1-10.2)*(2-(6.3*6.4)))/10.1)*1.1 
10.5  valor da depreciação reserva (((+(1-10.2)8(2-(6.3*6.4)))/10.1)*1.2 
10.6  valor total da depreciação mês (10.4+10.5) 
       
11.  custo de capital   
11.1  vida útil no contrato previsto 60 meses 
11.2  custo do veículo efetivo sem pneus (2-6.6)*1.1 
11.3  custo do veículo reserva sem pneus (2-6.6)*1.2 
11.4  juros ano estimado em 12% a.a. 
11.5  custo de capital efetivo mês (potência(1+11.4;1/12)-1*11.2 
11.6  custo de capital reserva mês (potência(1+11.4;1/12)-1*11.3 
11.7  custo total de capital mês (11.5+11.6) 
       
12.  documentação   
12.1  seguro obrigatório previsto R$ 105,68 *( 1.1+1.2) 
12.2  valor do IPVA previsto 2*(1.1+1.2)*1,5% 
12.3  custo anual do licenciamento previsto R$ 67,90*(1.1+1.2) 
12.4  custo total mensal efetivo + reserva (12.1+12.2+12.3) 
       
13.  consolidação   
13.1  manutenção 3.4 
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13.2  combustível 5.3 
13.4  pneus 6.8 
13.5  lubrificante 7.1.7 
13.6  filtros 8.1 
13.7  lavagem 9.6 
13.8  depreciação 10.6 
13.9  custo de capital 11.7 
13.10  documentação 12.4 
     Somatoria de 13.1 a 13.10 
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d) Custo mensal da frota de caçambas 
1.   Caçambas   
1.1  efetivo - unidades Conforme Memorial Descritivo 
1.2  reserva - unidades Conforme Memorial Descritivo 
       
2.  Valor do Bem com pneus custo de mercado R$ 115.600,00 
       
3.  Manutenção   
3.1  Fator de manutenção estimado 25% 
3.2  custo de manutenção do efetivo ((2-(5.3*5.4)+(5.2*5.5)*1.1)*3.1 
3.3  custo de manutenção da reserva ((2-(5.3*5.4)+(5.2*5.5)*1.2)*3.1 
3.4  custo total de manutenção mês (3.2+3.3)/12 
       
4.  Rodagem mês   
4.1  efetivo conforme rodagem dos cavalos mecânicos 
4.2  reserva conforme rodagem dos cavalos mecânicos 
4.3  rodagem total mês (4.1 + 4.2 ) 
       
5.  pneus   
5.1  ciclo da rodagem  conforme estatística 55.000 Km 
5.2  recauchutangens estabelecer no máximo 2 
5.3  quantidade de pneus previsto 12 por caçamba 
5.4  custo do pneu valor de mercado 
5.5  custo da recapagem valor de mercado 
5.6  gasto com pneus efetivo (((5.3*5.4)+(5.2*5.5))/5.1)*4.1 
5.7  gasto com pneus reserva (((5.3*5.4)+(5.2*5.5))/5.1)*4.2 
5.8  gasto total com pneus 5.6+5.7 
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6.   engraxamento   
6.1  capacidade de engraxamento estimado 2 KG 
6.2  estimativa para engraxamento previsto 1200 Km 
6.3  custo da graxa valor de mercado R$ 4,00 por Kg 
6.4  custo engraxamento mensal -efetivo (4.1/6.2)*(6.1*6.3) 
6.5  custo engraxamento mensal - reserva (4.2/6.2)*(6.1*6.3) 
6.6  custo engraxamento mensal total 6.4+6.5 
       
7.  lavagem   
7.1  lavagem interna do efetivo lavagem da parte interna da caçamba a cada viagem 
7.2  lavagem interna do reserva lavagem da parte interna da caçamba a cada viagem 
7.3  custo lavagem interna estimado R$ 15,00 
7.4  gasto lavagem interna do efetivo 7.1*7.3 
7.5  gasto lavagem interna do reserva 7.2*7.3 
7.6  gasto mensal meia lavagens 7.4+7.5 
       
8.  depreciação   
8.1  vida útil do equipamento previsto 60 meses 
8.2  porcentagem de residual previsto 20% 
8.3  vida útil no contrato previsto 60 meses 
8.4  valor da depreciação do efetivo ((1-8.2)*(2.-(5.3*5.4))/8.1)*1.1 
8.5  valor da depreciação da reserva ((1-8.2)*(2.-(5.3*5.4))/8.1)*1.2 
8.6  valor total da depreciação mês 8.4+8.5 
       
9.  custo de capital   
9.1  vida útil no contrato   
9.2  custo do veículo efetivo sem pneus (+2.-(5.3*5.4))*1.1 
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9.3  custo do veículo reserva sem pneus (+2.-(5.3*5.4))*1.2 
9.4  juros ano considerado 12% 
9.5  custo de capital efetivo mês (POTÊNCIA(1+9.4;1/12)-1)*9.2 
9.6  custo de capital reserva mês (POTÊNCIA(1+9.4;1/12)-1)*9.3 
9.7  custo total de capital mês 9.5+9.6 
       
10.  documentação   
10.1  custo do licenciamento custo de mercado 
10.2  custo total do licenciamento 10.1*(1.1+1.2) 
10.3  custo mensal do licenciamento 10.2/12 
       
11.   consolidação   
11.1  manutenção 3.4 
11.2  pneus 5.8 
11.3  lavagem 7.6 
11.4  depreciação 8.6 
11.5  custo de capital 9.7 
11.6  documentação 10.3 
11.7  engraxamento 6.6 
11.7  gasto total ao mês Somatória de 11.1 a 11.7 
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e) Locação de equipamentos com base tabela SIURB 
1.  Retroescavadeira   
1.1  valor hora/siurb tabela  SIURB R$ 74,02/h 
1.2  horas/dia segunda a sabado mínimo 16 horas dia 
1.3  número médio de dias previsto 26 dias 
1.4  total horas mês segunda a sabado (1.2*1.3) 
1.5  horas por dia no domingo previsto 8 horas no domingo 
1.6  número médio de dias previstos 4 dias mês 
1.7  total horas mês domingo (1.5*1.6) 
1.8  total geral de horas mês (1.4+1.7) 
1.9  custo final mês retroescavadeira (1.1*1.8) 
       
2.  Escavadeira Hidraulica   
2.1  valor hora/siurb tabela  SIURB R$ 118,11/h 
2.2  horas/dia segunda a sabado mínimo 16 horas dia 
2.3  número médio de dias previsto 26 dias 
2.4  total horas mês segunda a sabado (2.2*2.3) 
2.5  horas por dia no domingo previsto 8 horas no domingo 
2.6  número médio de dias previstos 4 dias mês 
2.7  total horas mês domingo (2.5*2.6) 
2.8  total geral de horas mês (2.4+2.7) 
2.9  custo final mês escavadeira hidraulica (2.1*2.8) 
       
3.  Total Mensal Equipamentos 1.9+2.9 (Custo SIURB já inclui operador e combustivel) 
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f) Funcionários operacionais 
1.   encargos   
1.1  percentual correspondente considerado 87,64% 
       
2.  EPIs   
2.1  quantidade camisas ano por funcionáio mínimo 3 
2.2  custo unitário camisa valor de mercado 
2.3  quantidade de calças ano por funcionário mínimo 3 
2.4  custo unitario calça valor de mercado 
2.5  quantidade calçado ano por funcionário mínimo 2 
2.6  custo unitário calçado valor de mercado 
2.7  quantidade luva ano por funcionário mínimo 2 
2.8  custo unitário luva valor de mercado 
2.9  quantidade capa ano por funcionário mínimo 1 
2.10  custo unitário capa valor de mercado 
2.11  quantidade agasalho ano por funcionário mínimo 1 
2.12  custo unitário agasalho valor de mercado 
2.13  custo anual total EPIs  (2.1*2.2)+(2.3*2.4)+(2.5*2.6)+(2.7*2.8)+(2.9*2.10)+(2.11*2.12) 
2.14  custo mensal total EPIs (2.13/12) 
       
3.  Alimentação   
3.1  salário alimentação convenção SEEDESP R$ 15,00 
3.2  cesta básica convenção SEEDESP R$ 112,50 
3.3  custo mensal total (3.1*25)+3.2 - considerado 26 dias/mês 
       
4.  Insalubridade   
4.1  percentual sobre salário mínimo mínimo 40% do salário mínimo 
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4.2  Salario minimo Salario mínimo vigente 
4.3  Valor p/funcionário 4.2*4.1 
       
5.  Motorista   
5.1  Salário base Piso SEEDESP 
5.2  flutuação salarial até 10% 
5.3  Salário no decorrer do contrato 5.1+(5.1*5.2) 
5.4  Encargos 5.3*1.1 
5.5  custo total com encargos 5.3+5.4 
5.6  Custo EPI p/funcionario 2.14 
5.7  Custo alimentação p/funcionario 3.3 
5.8  Custo Insalubridade p/ funcionario 4.3 
5.9  horas extras mensais estimado 16 horas mês 
5.10  custo da hora extra (5.5/220)*1,5 
5.11  custo total horas extras mês (5.9*5.10) 
5.12  Custo total p/motorista Somatoria de 5.5 a 5.8 + 5.11 
5.13  Quantidade motorista mínimo 4  
5.14  Custo mensal total Motorista  5.12*5.13 
       
6.  Ajudante Geral   
6.1  Salário base Salário mínimo vigente 
6.2  flutuação salarial até 10% 
6.3  Salário no decorrer do contrato 6.1+(6.1*6.2) 
6.4  Encargos 6.3*1.1 
6.5  custo total com encargos 6.3+6.4 
6.6  Custo EPI p/funcionario 2.14 
6.7  Custo alimentação p/funcionario 3.3 
6.8  Custo Insalubridade p/ funcionario 4.3 
6.9  horas extras mensais   
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6.10  custo da hora extra (6.5/220)*1,5 
6.11  custo total horas extras mês (6.9*6.10) 
6.12  Custo total p/ajudante geral Somatoria de 6.5 a 6.8 + 6.11 
6.13  Quantidade ajudante geral mínimo 4  (2 por turno) 
6.14  Custo mensal total ajudante geral 6.12*6.13 
       
7.  Encarregado   
7.1  Salário base valor de mercado 
7.2  flutuação salarial até 10% 
7.3  Salário no decorrer do contrato 7.1+(7.1*7.2) 
7.4  Encargos 7.3*1.1 
7.5  custo total com encargos 7.3+7.4 
7.6  Custo EPI p/funcionario 2.14 
7.7  Custo alimentação p/funcionario 3.3 
7.8  Custo Insalubridade p/ funcionario 4.3 
7.9  horas extras mensais   
7.10  custo da hora extra (7.5/220)*1,5 
7.11  custo total horas extras mês (7.9*7.10) 
7.12  Custo total p/encarregado Somatoria de 7.5 a 7.8 + 7.11 
7.13  Quantidade encarregado mínimo 2 
7.14  Custo mensal total encarregado 7.12*7.13 
       
8.  Vigia   
8.1  Salário base Piso SEEDESP 
8.2  flutuação salarial até 10% 
8.3  Salário no decorrer do contrato 8.1+(8.1*8.2) 
8.4  Encargos 8.3*1.1 
8.5  custo total com encargos 8.3+8.4 
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8.6  Custo EPI p/funcionario 2.14 
8.7  Custo alimentação p/funcionario 3.3 
8.8  Custo Insalubridade p/ funcionario 4.3 
8.9  horas extras mensais   
8.10  custo da hora extra (8.5/220)*1,5 
8.11  custo total horas extras mês (8.9*8.10) 
8.12  Custo total p/vigia Somatoria de 8.5 a 8.8 + 8.11 
8.13  Quantidade vigia mínimo 4 
8.14  Custo mensal total vigia 8.12*8.13 
       
9.  consolidação geral funcionários   
9.1  Motorista 5.14 
9.2  Ajudante Geral 6.14 
9.3  Apontador 7.14 
9.4  Vigia 8.14 
9.5  custo total operacional somatória 9.1 a 9.4 
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g) Pedágios 
1.  viagens estimadas mês Conforme Planilha de Kilometragem 
       
2.  Trecho ida   
2.1  número de eixos   
2.2  Valor total por eixo trecho ida somar valor por eixo dos pedágios existentes 
2.3  Valor total pedágio trecho ida (2.1*2.2) 
       
3.  Trecho volta   
3.1  número de eixos   
3.2  Valor total por eixo trecho volta somar valor por eixo dos pedágios existentes 
3.3  Valor total pedágio trecho volta (3.1*3.2) 
       
4.  Custo total por viagem (2.3+3.3) 
       
5.  custo total mensal (4.*1.) 
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h) Acessórios 
1.   cavalo mecânico/ano   
1.1  enxada mínimo 1 por ano 
1.2  garfo mínimo 1 por ano 
1.3  pá mínimo 2 por ano 
1.4  vassourão mínimo 2 por ano 
1.4  custo enxada valor de mercado 
1.5  custo garfo valor de mercado 
1.6  custo pá valor de mercado 
1.7  custo vassourão valor de mercado 
1.8  custo total ano por cavalo (1.1*1.4)+(1.2*1.5)+(1.3*1.6)+(1.4*1.7) 
1.9  custo total mensal (1.8*frota cavalo tração)/12 
       
2.  caçamba/ano   
2.1  lona mínimo 1 por ano 
2.2  custo da lona valor de mercado 
2.3  custo total ano por caçamba 2.1*2.2 
2.4  gasto total mensal (2.3*frota de caçambas)/12 
       
3.  Estação de transbordo/ano   
3.1  enxada mínimo 6 por ano 
3.2  garfo mínimo 6 por ano 
3.3  pá mínimo 6 por ano 
3.4  vassourão mínimo 12 por ano 
3.5  Lona mínimo 2 por ano 
3.6  custo enxada valor de mercado 
3.7  custo garfo valor de mercado 
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3.8  custo pá valor de mercado 
3.9  custo vassourão valor de mercado 
3.10  custo da lona valor de mercado 
3.11  custo mensal ((3.1*3.6)+(3.2*3.7)+(3.3*3.8)+(3.4*3.9)+(3.5*3.10))/12 
       
4.  consolidação   
4.1  custo mensal cavalo 1.9 
4.2  custo mensal caçamba 2.4 
4.3  custo mensal transbordo 3.11 
4.4  custo total mensal acessórios somatoria de 4.1 a 4.3 
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i) Consolidação – Custo de Aterro – Custo Total 
1.  Operação de Transbordo e Transporte   
1.1  custo mensal frota cavalo mecânico vide planilha específica 
1.2  custo mensal frota caçambas vide planilha específica 
1.3  custo mensal funcionários vide planilha específica 
1.4  custo mensal equipamentos vide planilha específica 
1.5  custo mensal pedágio vide planilha específica 
1.6  custo mensal acessórios vide planilha específica 
1.7  subtotal Somatoria de 1.1 a 1.6 
1.8  manutenção estação de transbordo Considerado 3% do item 1.7 
1.9  Sub total transporte e transbordo 1.7+1.8 
       
2.  Destinação final   
2.1  Custo destinação final por tonelada Custo do aterro demonstrado por orçamento 
2.2  Quantidade media de tonelagem mensal vide planilha de volumes 
2.3  Sub total destinação final 2.1*2.2 
       
3.  Custo Total da Operação   
3.1  Soma de Transporte, transbordo e destinação final 1.10+2.3 
       
8.  BDI   
8.1  2,00% Administração central 
8.2  3,00% Administração local 
8.3  1,00% Despesas financeiras 
8.5  10,00% lucro permitido 
8.6  16,00% BDI total 
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10.  Impostos e taxas   
10.1  1,65% PIS 
10.2  7,60% COFINS 
10.3  3,00% ISS 
10.4  12,25% Imposto total 
        
10.  Custo total médio mensal   
10.1  Custo Total Anual   
10.2  Total de toneladas ano vide planilha de volumes 
10.3  Custo máximo por tonelada para processo licitatório   
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS 

 
 
A empresa ________________________________ , CNPJ:______________________ 
 
participante da licitação / Edital _________________________ , por seu representante legal 

abaixo assinado, declara: 
 
1. Que tomou conhecimento pleno do edital, aceita e se submete integralmente aos 

termos editalícios e seus anexos; 

2. Que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade e atualidade de cada um dos 

documentos constantes dos envelopes apresentados no processo da referida licitação; 

3. Que juntou todas as declarações e comprovantes exigidos no presente edital; 

4. Que não incide nos termos do artigo 9º, da Lei Geral de Licitações; 
 
5. Que não incorre em nenhum fato impeditivo de habilitação na licitação, nos termos do 

artigo 32 § 2º, da Lei Federal 8.666/93. 

6. Que tem justo e acertado destino final em Aterro Sanitário devidamente licenciado e com 

disponibilidade para atender as exigências editalícias. 
 
 
E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, na forma e sob as penas da lei. 
 
 

__________________, _______ de __________________ de 2013.  
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 


