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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 

 
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA (RS), com sede na Avenida 

Paraguassú, nº 1.881, Bairro Centro, Capão da Canoa – RS, CEP 95555-000, 

torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e hora 

abaixo indicados, será realizada Dispensa Eletrônica de Licitação. 

 
 
Os procedimentos para acesso à Dispensa Eletrônica estão disponíveis no 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será 
considerado o horário de Brasília-DF. 
 
Início do recebimento de propostas: 15h30minh do dia 12 de julho de 
2022. 
 
Limite de recebimento de propostas: 14h do dia 15 de julho de 2022. 
 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa para 
execução do Serviço Público de Coleta de Resíduo Sólidos Urbanos 
Orgânico, Domiciliar e Comercial, Manual e Mecanizada e Transporte até 
Destino Final, no Aterro Sanitário Municipal, localizado na Estrada da 
Laguna (s/nº), no Distrito de Arroio Teixeira, Capão da Canoa-RS para 
depósito (Aterro Sanitário), conforme Planilha de Custos Referencial e 
Memorial Descritivo anexos desta dispensa. 
 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar da presente licitação empresas legalmente autorizadas 
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a 
documentação solicitada no local dia e horário informados no preâmbulo desta 
Dispensa. 
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3 – DO VALOR 

 
3.1. A proposta deverá apresentar o valor mensal máximo estimado por 
caminhão de R$ 45.636,22 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis 
reais e vinte e dois centavos). 
 
3.2. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos referidos será 
constituído de até 11 (onze) caminhões, com capacidade mínima, de cada 
caminhão, de 15.000 kg, equipado, cada um, com caçamba coletora de lixo, 
com compactador de carga traseira, sistema de descarga automática, com 
tanque para coleta de chorume, com Sistema de Posicionamento Global 
(GPS), com sistema de sonorização para comunicação de interesse público. 
 
 
4 – DO PAGAMENTO 

 
4.1. O prazo de pagamento do fornecedor será mensal, após a liquidação da 
Nota Fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor publico responsável 
pelo recebimento e conferência. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a 
Secretaria requerente. 
 
4.2. A empresa deverá apresentar planilha de custos mensalmente, para 
fornecimento da nota fiscal e pagamento, o fiscal do contrato fará o controle e a 
contagem dos funcionários. 
 
 
5 – DA HABILITAÇÃO 

 
5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Operador da 
disputa verificará o eventual cumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no 
processo ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 
 
5.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 
 
 
5.2. PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
HABILITATÓRIA: 

 
5.2.1. A empresa com a melhor proposta para Administração será convocada 
pelo responsável do processo, para apresentar os documentos de habilitação. 
O prazo deferido para apresentação dos documentos não poderá ser superior 
a 24 (vinte e quatro) horas. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE GESTÃO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Fone: (51) 39951131 
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br 

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS 
 

3

5.3. As empresas licitantes deverão encaminhar eletronicamente, 
mediante o Portal de Compras Públicas, a seguinte documentação 
habilitatória: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) 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; 
 
e) Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
f) Prova de Regularidade Estadual; 
 
g) Prova de Regularidade Municipal; 
 
h) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
j) Atestado de Capacidade Técnica da empresa ou do responsável técnico por 
execução de serviço de característica semelhante ao objeto licitado, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
k) Declarações conforme modelos dos Anexos 03, 04, 05 e 06; 
 
l) Proposta de Preços e Planilha de Custos readequada ao último lance 
ofertado. 
 
 
6. PRAZO: 

 
6.1. O contrato deve ser firmado pela licitante vencedora dentro do prazo de 
24h após a adjudicação do objeto e terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da assinatura, podendo ser rescindido findo processo 
licitatório para contratação do objeto do presente, antes do fim do prazo 
contratual. 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
7.1. A composição da planilha de custos objeto do presente certame, no que se 
refere aos vencimentos e remuneração do(s) funcionário(s), a mesma deverá 
obedecer o que, minimamente, discorre os percentuais de insalubridade, risco 
de vida e demais remunerações de caráter indenizatório, bem como, deverá 
obedecer os valores descritos na referida planilha no que tange a remuneração 
do funcionário. 
 
7.2. O licitante que apresentar valores alterados no que se refere a 
recebimento de valores (ainda que sejam maiores do que a base mínima 
estipulada para a categoria) e/ou percentuais de verbas de caráter 
indenizatório e/ou valores estipulados para VT, VA, terá sua proposta 
desclassificada. Desta forma, resta claro que os valores dispostos na planilha, 
resguardadas somente as deduções legais/fiscais, deverão ser as que 
efetivamente são repassadas aos colaboradores/funcionários da licitante que 
irão prestar efetivamente os serviços que são objeto da presente. 
 

Capão da Canoa, 13 de julho de 2022. 
 
 
 
 

 
 

SANDRO DALSOTTO 

Subsecretário de Compras e Licitações 
 
 
 
 
 
Assessoria Jurídica 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 

 
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 

 
 

ANEXO 01 
 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________ 

 
CNPJ: _________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

 
Apresentamos abaixo nossa proposta de preços para a Dispensa 
Eletrônica de Licitação, conforme especificações contidas no Memorial 
Descritivo. 
 

Item Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Valor 
Unitário 

por 
caminhão 

mensal 

Valor 
Total 

001 
CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PARA 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS. 

Un R$  
 
R$ 

 
O valor a ser proposto no Portal de Compras Públicas, e que será 
disputado na fase de lances é o “VALOR UNITÁRIO”. 
 
Pessoa para contato: 
 
Telefone: 
 
E-mail: 
 
Dados Bancários: 

 
Local e data 

(nome e assinatura do representante legal) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 

 
 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 
 

 
ANEXO 03 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

Para fins do disposto nesta Dispensa, declaro, sob as penas da lei, que a 

licitante ___________________________________________, cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se 

compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições 

existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso 

seja declarada vencedora do certame.  

Capão da Canoa, ____ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 
CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE GESTÃO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Fone: (51) 39951131 
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br 

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS 
 

7

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 
 

 
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 

 
 

ANEXO 04 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

A empresa _______________________________________, através de seu 

representante legal, Sr.(a) _______________________________, CPF 

__________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 

__________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPÃO DA 

CANOA, na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO, que não 

possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis 

anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Capão da Canoa, ____ de _______________________ de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 
CARIMBO DA EMPRESA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 

 
 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 
 
 

ANEXO 05 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

A empresa ________________________________________, através de 

seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 

_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, na modalidade 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO, que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Capão da Canoa, ____ de ____________________ de 2022. 

 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022 

 
 

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 
 

 
 

ANEXO 06 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE 

 

 

_____________________________________________________________ 

inscrito no CNPJ nº _______________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _______________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________________ e do 

CPF nº ____________________ DECLARA, para fins do disposto no § 2º do 

artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos 

termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou 

circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente 

licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

___________________________________________ 

(data) 

 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 

 


