
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018 

 

  O Município de Rosário do Sul/RS comunica aos interessados que está 

procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas 

jurídicas (empresas ou microempresas) para prestação de serviços descrito na Cláusula 

abaixo.  

 O CREDENCIAMENTO dar-se-á do dia 03.04.2018 a 05.04.2018, das 08h00min 

ao 12h00min no Departamento de licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Rosário 

do Sul, sito à Rua Amaros Souto, 2203-Centro, nas condições abaixo descritas. 

 I – DO OBJETO 

                       1.1 Constitui objeto do presente edital o credenciamento de empresas para a 

prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação adequada do lixo eletrônico 

(Resíduo Sólido Industrial Classe I), Lâmpadas em geral, Óleo de cozinha usado, 

equipamentos eletrônicos, vidros e garrafas em geral produzidos pelo descarte, SEM ÔNUS 

AO MUNICÍPIO, tais como: 

 

Lote: 01- Equipamentos eletrônicos 

 - Informática e Telecomunicações: Carregadores, CPUs completas, teclados, 

mouse, impressoras, notebooks, estabilizadores, telefones celulares, telefones sem fio, 

baterias, centrais telefônicas, fios, cabos, terminais, placas de rede, placas mãe, Placas de 

vídeo, placas de som, placa de fax, modems, decodificadores, vídeo, som, fax, memórias, 

HDs e periféricos em geral; 

- Equipamentos de Refrigeração: Geladeiras, freezers, ares-condicionados; 

- Eletrodomésticos em geral: Máquinas de lavar, máquinas de secar, pequenos 

eletrodomésticos e eletro-eletrônicos em geral; 

- Monitores e televisores: TV plasma, LCD, monitor CRT. 

Lote 02: Lâmpadas em geral; 

Lote 03: Vidros e garrafas em geral; 
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Lote 04: óleo de cozinha usado. (Para óleo de cozinha a empresa credenciada deverá oferecer 

recipientes para o depósito do mesmo) 

 

II - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.1 Os interessados em prestar os serviços, acima relacionados, deverão apresentar 

os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) 

servidor (es) encarregado (s) da recepção dos mesmos. num envelope descrito da seguinte 

forma: 

 

Ao Município de Rosário do Sul-RS 

Edital de Chamamento Público nº 005/2018 

Envelope nº 01 - Documentação 

Proponente: (nome da pessoa física ou empresa) 

 

             2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

    a) registro Comercial, no caso de empresa individual; 

  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

  c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

                     2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
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  c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débito Relativos a Tributos Federais e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União, 

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual 

  e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (contribuições 

previdenciárias), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos em lei; 

  f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

  2.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

  a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

   2.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  a) Certificado de destinação e descaracterização de resíduos eletrônicos digital e 

tecnológico. 

  b) Declaração assinada pela empresa coletora dos materiais, dizendo e 

comprovando a destinação correta dos materiais. 

  c) Declaração assinada pela proponente de que os veículos utilizados para prestar o 

serviço estão equipados com o Kit de EPI’s para o motorista e ajudantes, o Kit de Segurança 

(ABNT - 15071) e o conjunto de placas de identificação (ABNT 7500). 

  d) Documento que comprove que o motorista, esteja certificado pelo Treinamento 

de MOPP (Movimentação e Operação de Produtos Perigosos). 

  e) registro na entidade profissional competente do credenciado e dos profissionais 

da empresa, responsáveis técnicos pelo serviço a ser prestado, 
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  f) Documento comprobatório que o licitante está registrado no Cadastro Técnico de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do IBAMA, 

nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n. 6938/81. 

  g) Licença de Operação – Resíduo Sólido Industrial Classe I; 

  h) Licença de Transporte – Resíduo Sólido Industrial Classe I;  

  i) Autorização para o manifesto de transporte – MTR para Resíduo Sólido 

Industrial Classe I;  

  j) Alvará do Corpo de Bombeiros; 

2.1.5. OUTROS DOCUMENTOS 

  a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo I); 

                 III – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – Das Condições de acondicionamento, Armazenagem e Destinação Final 

a) o credenciado é responsável por manter condições operacionais adequadas, 

respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente  decorrentes da má operação do lixo 

retirado; 

b) para a armazenagem do lixo retirado do Município, deverão ser observadas as 

NBRs da ABNT, em vigor e pertinentes ao caso, em conformidade com o tipo de resíduo, até 

posterior destinação final dos mesmos; 

c) As empresas credenciadas estão cientes que o Resíduo Sólido Industrial Classe I, 

retirado do Município, não poderá ser destinado para aterros de resíduos sólidos urbanos, 

conforme Resolução CONSEMA nº 073/2004, sob pena de responder pelos danos causados; 

d) deverá ser preenchida planilha, ou outro documento pertinente, constando a 

relação dos produtos retirados e assinada pelas partes. 

e) O credenciado deverá observar a legislação federal referente ao transporte dos 

produtos retirados do Município, estar devidamente licenciada, com veículos que atendam ao 

Decreto nº 96.044/88 e motoristas habilitados; 
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f) As credenciadas na retirada do lixo deverão fornecer recibo, contendo o número do 

MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) – modelo a que estão vinculados nas licenças 

ambientais. 

 

IV – DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – A coleta será na Rua Amaro Souto, nº 2203, em frente a Prefeitura Municipal 

de Rosário do Sul, conforme datas que serão disponibilizadas  pelo Município. 

4.2- A(s) Credenciada(s) deverão fazer a coleta em caráter permanente, enquanto 

vigorar o contrato, de forma intercalada, a iniciar pela primeira credenciada, e após, 

sucessivamente, por ordem de credenciamento, da seguinte periodicidade: 

a) o primeiro recolhimento deverá ser feito, pela primeira empresa credenciada, 

até 30 (trinta) dias posteriores à assinatura do contrato; 

c) a partir de janeiro de 2018, serão realizados 06 (seis) recolhimentos por ano, o 

primeiro conforme supra mencionado 30 (trinta) dias posteriores assinatura do contrato;  

V – DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES 

5.1 - Serão de responsabilidade da(s) credenciada(s) as seguintes obrigações: 

              a) É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada, a utilização de 

pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

b) Recolher todos os Equipamentos Eletroeletrônicos pós-consumo coletados 

durante o período de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO, identificando, sempre 

que possível,  quantidade e tipo do material; 

c) Assegurar a descaracterização dos Equipamentos Eletroeletrônicos pós-

consumo coletados, quando pertinente e em atendimento a legislação ambiental; 

d) Disponibilizar certificado de destinação final dos itens descartados, ou outro 

documento pertinente, emitido pela empresa responsável pelo tratamento do resíduo em nome 

do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS 
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               e) Efetuar o transporte com veículo apropriado e licenciado podendo ser próprio ou 

terceirizado.  

f) Todas as despesas decorrentes da execução do presente serviço, bem como dos 

encargos incidentes correrão por conta da empresa credenciada. 

g) Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

Edital. 

      h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 

presente Edital, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 

e comerciais. 

      i) Fornecer o uniforme e equipamentos de proteção individual adequados na forma 

da lei, para os funcionários. 

      j) Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho 

trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes do 

credenciamento. 

         k) Informar, imediatamente, a Prefeitura Municipal Rosário do Sul/RS, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problema ocorridos durante a execução dos serviços. 

          l) Custear as despesas de combustível, manutenção, material de segurança, 

uniforme, peças, acessórios, motoristas e ajudantes. 

        m) Manter as Licenças de ambientais sempre vigentes. 

5.2 – Serão de Responsabilidades do Município, as seguintes obrigações: 

a) Fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, 

podendo proceder o descredenciamento, em casos de má prestação; 

b) disponibilizar lugar adequado para coleta e armazenamento do lixo Eletrônico; 

c) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do Contrato; 
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5.3- O Município reserva-se o direito de exigir da contratada, durante a execução do 

contrato, efetuar adaptações, correções, implementações que venham a ser impostas através 

de legislação ambiental. 

VI - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 – A fiscalização será efetuada pelos servidores públicos indicados por Portaria 

Municipal, os quais serão responsáveis também, pelo recebimento dos materiais e controle de 

entrega dos mesmos a(s) credenciada(s) 

6.2 - A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade e quantidade dos 

serviços prestados. 

6.3 - As reclamações entre a contratada e a fiscalização serão feitas mediante ofício 

protocolado. 

             

             VII -  DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 7.1- Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (TRÊS) 

dias, convocará a credenciada para assinar o termo de credenciamento, sob pena de decair  do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 7.2- O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

 VIII – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  

         8.1 - A validade do Termo de Credenciamento é de até 12( doze) meses a contar da 

ordem de serviço, podendo ser RENOVADO por períodos anuais, iguais e sucessivos 

períodos, até o limite máximo de 60 meses, conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

 IX – DA RESCISÃO 

9.1- O descredenciamento da empresa dar-se-á numa das seguintes hipóteses: 

 a) pela ocorrência de seu termo final; 
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 b) por solicitação da CREDENCIADA; 

 c) por acordo entre as partes; 

 d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no contrato; 

 9.2- Também constituem hipóteses de rescisão aquelas constantes nos Artigos 78 e 80 

da Lei 8.666/93 e legislação subsequente. 

 

 X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 10.1- O presente Edital está inteiramente vinculado a Lei 8.666/93 e alterações. 

 10.2 – O Município de Rosário do Sul fica desonerado de qualquer responsabilidade 

solidária, a qual, desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, 

em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 

 10.3 – O Credenciamento importa em obrigação personalíssima, não podendo os 

serviços serem transferidos à terceiros ou subcontratados, sob pena de  responder pelos danos 

causados, sem prejuízo da aplicação da pena do descredenciamento. 

10.4 - As multas são independentes e aplicação de uma, não exclui as das outras. 

10.5 - Em função da natureza da infração, o Município aplicará as penalidades 

previstas na Lei 8.666/93. 

XI – DO FORO 

 11.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/ RS, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição no site www. 

Prefeituraderosario.com.br. 

 

Rosário do Sul, 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

Zilase Rossignollo Cunha 
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Prefeita de Rosário do Sul 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DO LIXO ELETRÔNICO 

E OUTROS AFINS. 

 

1 - OBJETO: 

1.1 - Este serviço consiste na coleta, transporte e destinação adequada do lixo 

eletrônico, produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, SEM ÔNUS ao 

município de Rosário do Sul tais como: 

1.2 - Informática e Telecomunicações: Carregadores, CPUs completas, teclados, 

mouse, impressos notebooks, estabilizadores, telefones celulares, telefones sem 

fio, baterias, centrais telefônicas, fios cabos, terminais, placas de rede, placas mãe, 

placas de vídeo, placas de som, placa de fax, modens, decodificadores, vídeos, 

som, fax, memórias, HDs e periféricos em geral;  

1.3 - Equipamentos de refrigeração: Geladeiras, freezers, ares-condicionados; 

1.4 - Eletrodomésticos em geral: Máquinas de lavar, máquinas de secar, pequenos 

eletrodomésticos e eletrônicos em geral; 

1.5 - Monitores e televisores: TV de tubos, TV plasma, LCD, monitor CRT; 

1.6 - Lâmpadas em geral; 

1.7 - Vidros e garrafas em geral; 

1.8 - Óleo de cozinha usado. (Para o óleo de cozinha a empresa credenciada deverá 

oferecer recipientes para o depósito o mesmo). 

 

2 - DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS 

              2.1 – As empresas poderão habilitar-se para todos os resíduos ou parte dos mesmos, 

assim sendo poderá haver mais de uma empresa habilitada.    

     

 

 3 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
              3.1 - Das condições de acondicionamento, armazenagem e destinação Final: 

              3.1.1 - O credenciado é responsável por manter condições operacionais adequadas, 

respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má operação do lixo 

retirado. 

              3.1.2 - Para a armazenagem do lixo retirado do Município, deverão ser observadas as 

NBRs da ABNT, em vigor e pertinentes ao caso, em conformidade com o tipo de resíduo, até 

posterior destinação final dos mesmos. 

              3.1.3 - O credenciado deverá observar a legislação federal referente ao transporte dos 

produtos retirados do Município, estar devidamente licenciada, com veículos que atendam ao 

Decreto nº 96.044/88 e motoristas habilitados; 
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              3.1.4 - As credenciadas na retirada do lixo deverão fornecer recibo, contendo o 

número do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), modelos a que estão vinculados nas 

licenças ambientais.  

 

 

4 - DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - Serão realizadas 04(quatro) coletas durante o ano, em datas a serem 

combinadas entre o DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE e a empresa 

CREDENCIADA. 

4.2 - As coletas serão no mínimo 01(uma), na Rua Amaro Souto, nº 2203 em 

frente à Prefeitura Municipal, podendo se estender até 03(três) se assim for 

necessário e que serão previamente combinados com o DEPARTAMENTO DE 

MEIO AMBIENTE. 

4.3 - As CREDENCIADAS deverão fazer as coletas em caráter permanente 

enquanto vigorar o contrato, de forma intercalada, a iniciar pela primeira 

credenciada, e após, sucessivamente, por ordem de credenciamento, da seguinte 

periodicidade: 

4.3.1 - O primeiro recolhimento deverá ser feito, pela primeira empresa 

credenciada, até 30(trinta) dias posterior a assinatura do contrato. 

4.3.2 - Sessenta dias após o recolhimento da primeira credenciada, deverá ser 

realizado o segundo recolhimento, cabendo a empresa subsequente à primeira. 

 

5 – DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES 

5.1 - Serão de responsabilidade da(s) credenciada(s) as seguintes obrigações: 

5.1.1 – É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada, a utilização de 

pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluindo encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 

transferidos para o Município. 

5.1.2 – Recolher os equipamentos ao qual foi habilitada durante o período de 

vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO, identificando sempre que 

possível quantidade e tipo de material. 

5.1.3 – Assegurar a descaracterização dos Equipamentos Eletrônicos pós consumo 

coletados, quando pertinente e em atendimento a legislação ambiental. 

5.1.4 – Disponibilizar certificado de destinação final dos itens descartados,  

ou outro documento pertinente, emitido pela empresa responsável pelo tratamento 

do resíduo em nome do MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS. 

5.1.5 – Efetuar o transporte com veículos apropriado e licenciado podendo ser 

próprio ou terceirizado. 
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5.1.6 – Todas as despesas decorrentes da execução do presente serviço, bom como 

dos encargos incidentes correrão por conta da empresa credenciada. 

5.1.7 – Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Termo de Referência. 

5.1.8 – Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documento que 

comprovem o cumprimento da legislação em vigo quanto às obrigações assumidas 

no presente Termo de Referência, em especial encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

5.1.9 – Fornecer o uniforme e equipamentos de proteção individual adequados na 

forma da lei, para os funcionários. 

5.1.10 – Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de 

cunho trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais 

decorrentes do credenciamento. 

5.1.11 – Informar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problema ocorridos durante a execução dos 

serviços. 

5.1.12 – Custear as despesas de combustível, manutenção, material de segurança, 

uniforme, peças, acessórios, motoristas e ajudantes. 

5.1.13 – Manter as Licenças Ambientais sempre vigentes. 

5.1.14 – A CREDENCIADA deverá fornecer recipiente para armazenagem quando 

for algum produto que precise de tal.  

                    5.2 – Serão de Responsabilidades do Município, as seguintes obrigações: 

                    5.2.1 – Fiscalizar, de forma permanente a prestação dos serviços pelos 

credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação. 

                    5.2.2 – Disponibilizar lugar adequado para coleta e armazenamento do lixo 

Eletrônico. 

                    5.2.3 – Prestar à CREDENCIADA toda e qualquer informação por esta 

solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato. 

                    5.2.4 – O Município reserva-se o direito de exigir da credenciada, durante a 

execução do contrato, efetuar adaptações, correções, implementações que venham a ser 

impostas através de legislação ambiental. 

 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO: 

                     6.1 – A fiscalização será efetuada pelos servidores públicos indicada por Portaria 

Municipal, os quais serão responsáveis também, pelo recebimento dos materiais e controle de 

entrega dos mesmos a(s) credenciadas(s). 

                     6.2 – A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade e quantidade 

dos serviços prestados. 
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                     6.3 – As reclamações entre a credenciada e a fiscalização serão feitas mediante 

ofício protocolado. 

 

 

7 – DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

                     7.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03(três) 

dias, convocará a credenciada para assinar o termo de credenciamento, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

                     7.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

 

8 – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

                     8.1 – A validade do Termo de Credenciamento é de até 12(doze) meses a contar 

da ordem de serviço, podendo ser renovado por períodos anuais, iguais e sucessivos períodos, 

até o limite máximo de 60 meses, conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

 

9 – DA RESCISÃO 

                   9.1 – O descredenciamento da empresa dar-se-á numa das seguintes hipóteses: 

                   9.1.1 – Pela ocorrência de seu termo final. 

                   9.1.2 – Por solicitação da CREDENCIADA. 

                   9.1.3 – Por acordo entre as partes. 

                   9.1.4 – Unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso 

de descumprimento de condição estabelecida no edital ou no contrato. 

                   9.1.5 – Também constituem hipótese de rescisão aqueles constantes nos Artigos 

78 e 80 da Lei 8.666/93 e legislações subsequentes.   

 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                    10.1 – O presente edital esta inteiramente vinculada a Lei 8.666/93 e alterações. 

                    10.2 – O Município de Rosário do Sul fica desonerado de qualquer 

responsabilidade solidária, a qual, desde logo, neste, assegura o direito de regresso contra a 

CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizada.  

                     10.3 – O credenciamento importa em obrigação personalíssima, não podendo os 

serviços ser transferidos a terceiros ou subcontratados, sob pena de responder pelos danos 

causados, sem prejuízo da aplicação da pena do descredenciamento.    

                      10.4 – As multas são independentes e aplicação de uma, não exclui as das 

outras. 

                      10.5 – Em função da natureza da infração, o Município aplicará as penalidades 

previstas na Lei 8.666/93. 
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11 – DO FORO  

                      11.1 – Fica eleito o Foro da comarca de Rosário do Sul/RS, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

                      O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição no site: 

WWW.prefeituraderosario.com.br. 

                                                                    

          

Rosário do Sul, .......... de 2018. 

 

_____________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

MEIO AMBIENTE 

http://www.prefeituraderosario.com.br/
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ANEXO II 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de CHAMAMENTO nº 005/2018, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 

7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

___________________,em________de_______________de 2018 

 

 

Razão Social: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura(s) dos(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 CREDENCIANTE: Município de Rosário do Sul-RS, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ nº 88.138.292/0001-74, com sede na Rua Amaro Souto, 2203, 

Município de Rosário do Sul/RS, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. ............, 

inscrito no CPF nº .............., residente e domiciliado neste Município. 

 CREDENCIADA: Empresa ................................, com sede na Rua ..........., ..., Bairro 

............, na Cidade de ................., inscrita no CNPJ sob o n° .................., neste ato, 

representada por seu sócio-gerente Sr. .............., CPF n° .............., residente e domiciliado na 

Cidade de .................. 

 

As partes contratadas sujeitam-se às normas da Lei de Licitações 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, bem como às cláusulas contratuais deste instrumento e do Edital de 

Chamamento Público nº 005/2018. 

CLÁUSULA I – OBJETO 

                      1.1 Constitui objeto do presente Edital a prestação dos serviços de coleta, 

transporte e destinação adequada do lixo eletrônico (Resíduo Sólido Industrial Classe I), 

exceto lâmpadas, produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos tais como: 

      Lote: 01- Equipamentos eletrônicos 

 - Informática e Telecomunicações: Carregadores, CPUs completas, teclados, 

mouse, impressoras, notebooks, estabilizadores, telefones celulares, telefones sem fio, 

baterias, centrais telefônicas, fios, cabos, terminais, placas de rede, placas mãe, Placas de 

vídeo, placas de som, placa de fax, modems, decodificadores, vídeo, som, fax, memórias, 

HDs e periféricos em geral; 

- Equipamentos de Refrigeração: Geladeiras, freezers, ares-condicionados; 

- Eletrodomésticos em geral: Máquinas de lavar, máquinas de secar, pequenos 

eletrodomésticos e eletro-eletrônicos em geral; 

- Monitores e televisores: TV plasma, LCD, monitor CRT. 
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       Lote 02: Lâmpadas em geral; 

       Lote 03: Vidros e garrafas em geral; 

   Lote 04: óleo de cozinha usado. (Para óleo de cozinha a empresa credenciada deverá oferecer 

recipientes para o depósito do mesmo).  

 

CLÁUSULA II - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – Das Condições de acondicionamento, Armazenagem e Destinação Final 

a)  o credenciado é responsável por manter condições operacionais adequadas, 

respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do lixo 

retirado; 

b) para a armazenagem do lixo retirado do Município, deverão ser observadas as 

NBRs da ABNT, em vigor e pertinentes ao caso, em conformidade com o tipo de resíduo, até 

posterior destinação final dos mesmos; 

c) As empresas credenciadas estão cientes que o Resíduo Sólido Industrial Classe I, 

retirado do Município, não poderá ser destinado para aterros de resíduos sólidos urbanos, 

conforme Resolução CONSEMA nº 073/2004, sob pena de responder pelos danos causados; 

d) deverá ser preenchida planilha, ou outro documento pertinente, constando a 

relação dos produtos retirados e assinada pelas partes. 

e) O credenciado deverá observar a legislação federal referente ao transporte dos 

produtos retirados do Município, estar devidamente licenciada, com veículos que atendam ao 

Decreto nº 96.044/88 e motoristas habilitados; 

f) As credenciadas na retirada do lixo, deverão fornecer recibo, contendo o número 

do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) – modelo a que estão vinculados nas licenças 

ambientais. 

 

CLÁUSULA III – A FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 – O Município disponibilizará espaço público para a coleta de lixo eletrônico da 

população na data agendada. 
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3.2 – A(s) Credenciada(s) deverão fazer a coleta em caráter permanente, enquanto 

vigorar o contrato, de forma intercalada, a iniciar pela primeira credenciada, e após, 

sucessivamente, por ordem de credenciamento, da seguinte periodicidade: 

a) o primeiro recolhimento deverá ser feito, pela primeira empresa credenciada em 

até 30 (trinta) dias posteriores à assinatura do contrato, data a ser agendada pelo Município; 

c) a partir de janeiro de 2018 serão realizados 6 (seis) recolhimentos por ano, 

conforme agendamento a ser realizado pelo Município. 

 

CLÁUSULA IV – DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES 

4.1 - Serão de responsabilidade da(s) credenciada(s) as seguintes obrigações: 

              a) É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada, a utilização de 

pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

b) Recolher todos os Equipamentos Eletroeletrônicos pós-consumo coletados 

durante o período de vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO, identificando, sempre 

que possível, o peso, quantidade e tipo do material; 

c) Assegurar a descaracterização dos Equipamentos Eletroeletrônicos pós-

consumo coletados, quando pertinente e em atendimento a legislação ambiental; 

d) Disponibilizar certificado de destinação final dos itens descartados, ou outro 

documento pertinente, emitido pela empresa responsável pelo tratamento do resíduo em nome 

do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS 

          e) Efetuar o transporte com veículo apropriado e licenciado podendo ser próprio ou 

terceirizado.  

 f) Todas as despesas decorrentes da execução do presente serviço, bem como dos 

encargos incidentes correrão por conta da empresa credenciada. 
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 g) Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital. 

h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 

presente Edital, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 

e comerciais. 

i) Fornecer o uniforme e equipamentos de proteção individual adequados na forma da 

lei, para os funcionários 

j) Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho 

trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes do 

credenciamento. 

k) Informar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problema ocorridos durante a execução dos serviços. 

l) Custear as despesas de combustível, manutenção, material de segurança, uniforme, 

peças, acessórios, motoristas e ajudantes. 

m) Manter as Licenças de ambientais sempre vigentes. 

4.2 – Serão de Responsabilidades do Município, as seguintes obrigações: 

a) Fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, 

podendo proceder o descredenciamento, em casos de má prestação; 

b) disponibilizar lugar adequado para coleta do lixo Eletrônico na data agendada; 

c) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do Contrato; 

4.3- O Município reserva-se o direito de exigir da contratada, durante a execução do 

contrato, efetuar adaptações, correções, implementações que venham a ser impostas através 

de legislação ambiental. 

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO 
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5.1 – A fiscalização será efetuada pelos servidores públicos nomeados por portarias, os 

quais serão responsáveis também, pelo recebimento dos materiais e controle de entrega dos 

mesmos a(s) credenciada(s) 

5.2 - A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade e quantidade dos 

serviços prestados. 

5.3 - As reclamações entre a contratada e a fiscalização serão feitas mediante ofício 

protocolado. 

 

           CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

         6.1 -  A validade do Termo de Credenciamento por 12 ( doze) a contar da ordem de 

serviço, podendo ser RENOVADO por períodos anuais, até o limite máximo de 60 meses, 

conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO 

7.1 A rescisão deste Contrato dar-se-á numa das seguintes hipóteses: 

 a) pela ocorrência de seu termo final; 

 b) por solicitação do (a) CREDENCIADO (A); 

 c) por acordo entre as partes; 

 d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no contrato; 

 7.2 Também constituem hipóteses de rescisão aquelas constantes nos Artigos 78 e 80 

da Lei 8.666/93 e legislação subsequente. 

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1- O presente Edital está inteiramente vinculado a Lei 8.666/93 e alterações. 

 8.2 – O Município de Rosário do Sul/RS fica desonerado de qualquer responsabilidade 

solidária, a qual, desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, 

em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 
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 8.3 – O Credenciamento importa em obrigação personalíssima, não podendo os 

serviços serem transferidos à terceiros ou subcontratados, sob pena de  responder pelos danos 

causados, sem prejuízo da aplicação da pena de descredenciamento. 

8.4 - As multas são independentes e aplicação de uma, não exclui as das outras. 

8.5 - Em função da natureza da infração, o Município aplicará as penalidades previstas 

na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

 9.1 – É competente o Foro da Comarca de Rosário do Sul– RS para dirimir quaisquer 

litígios oriundos deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que se seja. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas. 

 

Rosário do Sul, .. de ......... de 2018. 

 

 

Prefeita Municipal  

                              Zilase Rossignollo Cunha              

   

 

 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1 - ........................................ 

CPF:  

2 - ..................................... 

CPF:    


