
 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230103CR00001 
LICITAÇÃO Nº. 00001/2023 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
PRAÇA TIRADENTES, 52 - CENTRO - SÃO BENTO - PB. 
CEP: 58865–000 - E-mail: pmsblicita@gmail.com. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.069.709/0001–18, doravante denominado 
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente Comissão, as 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023 no 
endereço acima indicado, licitação na modalidade Concorrência nº. 00001/2023, tipo menor preço, e sob o regime de empreitada 
por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. 
  
1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE 
LIMPEZA URBANA EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - 
Anexo I deste Instrumento. 
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e 
informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de 
serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE 
LIMPEZA URBANA EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES –, 
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em 
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas no Art. 47, da Lei Complementar nº 123/2006, por não 
enquadrar-se nas hipóteses dos incisos I e III, do Art. 48, como também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no inciso 
II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas no inciso III, do Art. 49, todos 
do referido diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais 
Artigos do Capítulo V, Seção I, da Lei nº. 123/06. 
  
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para execução do objeto desta licitação, 
deverão ser entregues à Comissão até as , as 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2023, no endereço constante do preâmbulo 
deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 Às 
12:00 horas. E-mail: pmsblicita@gmail.com. 
2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste certame por irregularidade na aplicação da Lei 
8.666/93 e legislação pertinente, devendo protocolar o pedido, por escrito e dirigida a Comissão, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato convocatório e seus anexos, julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, considerados da data em que foi devidamente recebido o pedido. 
2.5.Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame perante a administração o licitante que não o 
fizer, por escrito e dirigida a Comissão, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
2.6.A respectiva impugnação será apresentada da seguinte forma: 
2.6.1.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no seguinte endereço: Praça 
Tiradentes, 52 - Centro – São Bento - PB. 
  



 

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO. 
3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pelos sites: www.saobento.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 
  
4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes 
integrantes deste instrumento, independente de transcrição. 
  
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que 
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do 
Contrato: 

  
Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 12 (doze) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura; 
podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
04.122.0021.2.076 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
368 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – 0500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
  
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes que comprovem o atendimento de todos os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório. Os proponentes deverão entregar a Comissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste instrumento convocatório. 
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem 
no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam 
cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC. 
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de Preços via postal - com Aviso de 
Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Não sendo 
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, 
desconsiderado para efeito de participação no certame. 
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a permanência de representante 
credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao licitante, não sendo condição para sua habilitação, a inclusão no 
envelope Documentação, da declaração expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo 
à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, conforme modelo 
- Anexo III. 
6.6.É vedada à participação em consórcio. 
  
  
6.8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes, 

obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO: 
6.8.1. Comprovação de garantia, no valor equivalente a R$ 84.068,70, no qual caberá ao licitante optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia:  
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;   
b) seguro garantia;  
c) fiança bancária.  
6.8.1.1. Nos casos de Comprovação de garantia por caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública e fiança bancária, 
a garantia deverá ser prestada até o último dia útil que anteceder a licitação.  
6.8.1.2. No caso da comprovação de garantia através de seguro garantia a referida garantia DEVERÁ CONSTAR SOMENTE 
no envelope de Documentação (Habilitação), e seu resgate poderá ocorrer 5 (cinco) dias úteis após a homologação da presente 

licitação.  
6.7.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições relativas a natureza da obra ou serviços a serem 
executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu responsável técnico, contendo a identificação da empresa e 
do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência 
nº 00001/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Bento - PB" ◄. 
6.7.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local dos serviços com o acompanhamento de um responsável do 
ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida antecedência, observado o prazo máximo para realização da 
referida visita, necessária para que seja feito o agendamento junto ao setor competente do órgão. 



 

6.7.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional 

competente, demonstrando a execução de serviços com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da 
presente licitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da correspondente Certidão de 
Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalização profissional competente e da comprovação de que o referido 
Responsável Técnico designado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. 
Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de 
contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do 
Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da 
lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: 
 

Descrição do serviço 

50% da 
Quantidade 

Anual 
(conforme 

projeto básico) 

Unidades 

Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 
mecanizado para uso com containers 

3.750,00 Ton. 

Coleta de resíduos de poda com trituração 6,00 Equipe 

Coleta de resíduos volumosos - remoção mecanizada 6,00 Equipe 

Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos 3.900,00 Km. 

Operação de transbordo com transporte até destinação final licenciada 3.780,00 Ton. 

 
6.8.3.1. Os licitantes que venha a apresentar o mesmo Responsável Técnico para fins de comprovação de capacidade 
técnico profissional serão automaticamente inabilitados. 

 
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o caso, através de um representante, 
com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um 
representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser 
substituído posteriormente por outro devidamente credenciado. 
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando for o caso, devidamente 
registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
7.2.2. Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os necessários poderes 
para, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, é dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o 
agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando 
este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento, em consonância com 
o que prevê o art. 3º da Lei 13.726/2018. 
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial que contenha foto. 
7.3.Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do início da sessão pública - em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou membro da Comissão. 
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação 
ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas 
perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a Comissão receberá 
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no certame, 
desde que apresentados na forma definida neste instrumento. 
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante devidamente credenciado 
apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação: 
7.5.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. (Caso o licitante deseje apenas protocolar seus 
envelopes, ou enviá-los via postal, deverá colocar esta declaração somente dentro do envelope de Habilitação) - (Anexo 
II). 

  
8.0.DA HABILITAÇÃO 

8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de envelope 
lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 
  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
DOCUMENTAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 00001/2023 



 

NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 
  
8.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
8.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante. 
8.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 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. Registro comercial, no caso de empresa individual. Estas 
exigências não se aplicam ao licitante que, quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma 
regular nos termos do presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem. 
8.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos 
competentes termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta: 
8.2.4.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade; 
8.2.4.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
8.2.4.3. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED submetida ao IND DNRC 107/08, deverão 
apresentar:  

 Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial (impresso do arquivo SPED Contábil);  

 Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);  

 Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED contábil);  

 Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);   

 Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil); 
8.2.4.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial: 
 

Liquidez Geral 

 
ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

Solvência Geral 

 
ATIVO GERAL 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

Liquidez Corrente 

 
__ATIVO CIRCULANTE__ 
PASSIVO CIRCULANTE 

 

                                                                                            
8.2.4.4.1 Para fins de cálculo dos índices referidos no item “8.2.5.4”, utilizar-se-ão duas casas após a vírgula, desconsiderando-
se as demais, sem arredondamento. 
8.2.5.As empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, se declaro como ME, EPP ou assemelhados, ficarão isentas 
de apresentação do que se refere o item 8.2.2, conforme art.25, c/c art.26, parágrafo 2º e art. 27 da Lei Complementar 123/2006, 
mediante apresentação de Declaração Anual do Simples Nacional; 
8.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União. 
8.2.7.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei. 
8.2.8.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, apresentando o respectivo 
Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal. 
8.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas 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. 
8.2.10.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal – Art. 27, Inciso V, 
da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter–se a todas 
as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo – Anexo II. 
8.2.11.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante credenciado e desejar renunciar 
ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do 
certame licitatório, conforme modelo – Anexo III. 
8.2.12.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da 
data prevista para abertura das propostas. 
8.2.13. Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis técnicos, quando for o caso, frente ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ, da região da sede do licitante. 



 

8.2.13.1. Na Certidão do conselho acima mencionado, deverão figurar como responsáveis técnicos pela empresa proponente, 
sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Sanitarista. 
8.2.14. Relação explicita dos veículos automotores e equipamentos disponíveis, necessários à execução do objeto da presente 
licitação, que deverá ser feita em papel timbrado da empresa licitante, constando no mínimo a marca, modelo, capacidade e ano 
de fabricação, atendendo ao quantitativo mínimo exigido no Projeto Básico deste Edital. Essa relação deverá vir acompanhada 
de declaração formal sob as penas da lei, de sua disponibilidade, e vinculação ao futuro Contrato, firmada por representante 
legal da licitante. 
  
8.3.Documentação específica: 

8.3.1.Comprovação de prestação de garantia - item 6.8.1. 
8.3.2.Comprovação de pleno conhecimento das condições da obra ou serviços - item 6.8.2. 
8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.8.3. 
8.3.4.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o caso, sendo considerado 
microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida 
pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, 
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área contábil, devidamente habilitado; 
b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A 
ausência da referida declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da 
legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito 
ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06: 
8.3.4.1.A Comissão poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer se o licitante 
é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
8.4. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por um índice 
correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por membro da Comissão, 
ou devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, 
ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento, em 
consonância com o que prevê o art. 3º da Lei 13.726/2018, ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. 
Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados 
em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência 
do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante. 
 
8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou das vias 
originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de 
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua 
legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, a critério da Comissão, a 
documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 
apresentados pelo licitante, quando for o caso. 
  
9.0.DA PROPOSTA 

9.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no 
anverso: 
  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA Nº. 00001/2023 
NOME DO PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 
  
9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes deste instrumento e seus 
elementos – Anexo I –, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu representante legal, contendo no 
correspondente item cotado: discriminação, quantidade e valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada de: 
9.2.1.Planilha de quantitativos e preços; e 
9.2.2.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa de Bonificação ou Benefício 
de Despesas Indiretas – BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais. 
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação em contrário está sujeita a 
correção observando–se os seguintes critérios: 
9.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá 
o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos. 
9.4.A Planilha de quantitativos e preços e a Composição de Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico 
da empresa. Propostas que apresentem o mesmo Responsável Técnico serão desclassificadas. 
9.5.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, 
emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total  
da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá 
ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 
9.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o 
preço unitário prevalecerá. 
9.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço, prevalecerá o de menor 
valor. 



 

9.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de 
medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor 
corrigido. 
9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de sua validade, ficará 
subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do ato convocatório e, portanto, serão consideradas as 
determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta. 
9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja devidamente 
preenchido. 
9.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento. 
9.12. Apresentação da Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico–financeiro e a Composição de Custos Unitários 
também em seu formato digital (Excel). Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de 
que trata este item, não inabilitará o licitante. 
  
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do presente instrumento, apresentar 
proposta com menor valor global no correspondente item cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na coluna 
código. 
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/06 e no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará através de sorteio. 
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma: 
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão 
convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acima definida, na ordem de 
classificação, para exercício do mesmo direito; 
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de empate e assegurado o 
tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 

11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 10 (dez) minutos após o horário 
fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamento dos interessados. Somente 
participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa 
que se interessar. 
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião, sendo que, a 
simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento 
Convocatório e seus anexos. 
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos envelopes ou de 
qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada à habilitação.  
11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de Preços, e rubricará juntamente 
com os participantes os fechos do segundo. 
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos licitantes que examinem a 
documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na 
Ata de reunião. 
11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações porventura formuladas pelos licitantes, 
dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de Habilitação. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o 
resultado numa nova reunião, registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por 
escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 
11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de Habilitação, conforme previsto no Art. 43, 
III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova 
data, com observância ao prazo recursal estabelecido na legislação pertinente.  
11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante inabilitado, desde que não 
tenha havido recurso ou após sua denegação. 
11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão procederá então à abertura dos 
envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da 
documentação neles contidas a todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata 
de reunião, quando for o caso. 
11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas, declarando, em seguida, 
vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta 
mais vantajosa para o ORC. 



 

11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada 
pela Comissão e licitantes presentes. 
11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento: 
11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste 
instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, 
a critério do ORC, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes dos envelopes 
Documentação e Proposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissão e anexados aos autos do processo. No 
mesmo contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda lacrado, do licitante inabilitado que não for retirado por seu representante 
legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do presente certame, será sumariamente destruído. 
  
12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na 
coluna código: 
12.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 
12.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 
8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar 
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme 
parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item 
correspondente. 
12.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de Referência -, que representa o 
somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem executados, referente ao correspondente 
item, está devidamente informado neste instrumento convocatório - Anexo I. 
  
13.0.DOS RECURSOS 

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissão, devendo ser protocolizado o original, 
nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no seguinte endereço: Praça Tiradentes, 52 - 
Centro – São Bento - PB. 
  
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

14.1.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos 
no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à 
Homologação e Adjudicação da respectiva licitação, quando for o caso. 
14.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC, discordar e deixar de 
homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que 
apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 
  
15.0.DO CONTRATO 

15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado para, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em 
conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federal n.º 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos 
definidos pela referida norma. 
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o 
licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação. 
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, 
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço global. 
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
15.6.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 
Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
15.7.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado 
considerando o custo de referência e a taxa de BDI especificada no orçamento base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contratado. 
  
15.8.Da garantia do contrato: 



 

15.8.1.No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o licitante deverá prestar garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93. 

15.8.2.O valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato. 
15.8.3.A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, 
poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4º, da Lei 8.666/93. 
15.8.4.Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades legalmente 
estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do respectivo contrato. 
15.8.5.Conforme o caso e a critério do ORC, a garantia prestada na fase de habilitação da licitação poderá ser utilizada na 
composição da garantia do contrato. 
  
16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia 
defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 
16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, 
será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e publicado 
na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal 
da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da 
Lei 8.666/93. 
  
18.0.DO PAGAMENTO 

18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma 
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere 
direito a acréscimo de qualquer natureza. 
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha 
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no 
pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número 
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de 
compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos 
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice 
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, 
em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
19.0.DO REAJUSTAMENTO 

19.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o 
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de 
apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste. 
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica 
o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer. 
19.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame, qualquer tipo 
de indenização. 



 

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante. 
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado e não havendo 
ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora 
anteriormente previstos. 
20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a execução da 
contratação, cientificando devidamente o Contratado. 
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo–o aceitado sem 
objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado 
não terá efeito de recurso. 
20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de material, mão–de–obra 
utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços. 
20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão única e 
exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Comarca de São 
Bento. 
 

São Bento - PB, 11 de Janeiro de 2023. 
  
  
  

____________________________________ 
Jarques Lúcio da Silva II 

Prefeito 



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO I - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

  
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA 
URBANA EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. 
  
2.0.JUSTIFICATIVA 

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e adequadamente, os 
procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. 
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA EM GERAL DESTE 
MUNICÍPIO 

UND 1 8.406.870,24 8.406.870,24 

  TOTAL 8.406.870,24 

  
3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como 
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da 
execução do objeto contratado. 
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, deteriorações, 
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados 
após o recebimento e/ou pagamento. 
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do 
Contratante. 
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os 
documentos necessários, sempre que solicitado. 
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação. 
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro 
dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 
  
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna 
código: 
4.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 
4.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 
8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar 
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme 
parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item 
correspondente. 
4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de Referência -, que representa o 
somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem executados, referente ao correspondente 
item, está acima indicado. 
  
5.0.MODELO DA PROPOSTA 

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar 
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento 
convocatório - Anexo 01. 
  
  
__________________________________ 
RODOLFO DIAS PEREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

  
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 
  
  

PROPOSTA 
  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA EM GERAL 
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. 
  
PROPONENTE: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA EM GERAL DESTE 
MUNICÍPIO 

UND 1     

  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO - Item 5.0: 

PAGAMENTO - Item 18.0: 

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0: 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________ /_____de__________________de________ 

  
  

__________________________________________________ 
Responsável 

  
  

CNPJ 



 

FOLHA 01/02 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO II - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

  
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, 
Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente 
data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou 
estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo 
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando 
civil e criminalmente pela presente afirmação. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e 
submeter-se as condições nele estipuladas. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 

FOLHA 02/02 
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
  
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa 
do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da 
Concorrência nº 00001/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada para participar da Concorrência nº 00001/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, 
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº 00001/2023 não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
  
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da Concorrência nº 00001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 00001/2023 não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00001/2023 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência nº 00001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Bento antes da abertura oficial 
das propostas; e 
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
  
NOME/ASSINATIRA/CARGO 
Representante legal do proponente 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO III - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

  
MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA 
  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela 
Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento 
convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como 
ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a 
ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 
3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário 
a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do referido diploma legal.  
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO IV - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

  
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230103CR00001 
  
CONTRATO Nº: ..../...-CPL 

  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
BENTO E ........., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São Bento - Praça Tiradentes, 52 - Centro - São Bento 
- PB, CNPJ nº 09.069.709/0001-18, neste ato representada pelo Prefeito Jarques Lúcio da Silva Ii, Brasileiro, Casado, Prefeito, 
residente e domiciliado na Rua Maria Madalena da Conceição, 141 - São Bentinho - São Bento - PB, CPF nº 029.825.074-80, 
Carteira de Identidade nº 2195806 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - 
......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF 
nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o 
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência nº 00001/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA 
URBANA EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. 
  
O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, 
especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Concorrência nº 00001/2023 e instruções do 
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob 
o regime de empreitada por preço global. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o 
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de 
apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último 
reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada 
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o 
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 
este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 
do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
04.122.0021.2.076 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
368 – 3.3.90.39.00.00.00.00 – 0500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 



 

  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.  

  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas 
condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do 
Contrato: 
a - Início: 3 (três) dias; 
b - Conclusão: 12 (doze) meses. 
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser 
prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do 
presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e 
completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de 
informações pertinentes a essas atribuições. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros 
de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como 
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da 
execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente 
integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida 
autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que 
solicitado; 
h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o Art. 56 da Lei 8.666/93. O valor da garantia poderá ser atualizado 
sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato. A garantia prestada será restituída após o cumprimento 
integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no 
Art. 56, § 4º, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o Contratado às 
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão deste contrato. Conforme o caso e a critério do Contratante, a 
garantia prestada na fase de habilitação da respectiva licitação poderá ser utilizada na composição da referida garantia do 
contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e 
prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 
8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia 
defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 



 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será 
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido 
de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento 
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias 
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 
financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, 
na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de São Bento. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas 
testemunhas. 
  

São Bento - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
 

PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/PB 

INTRODUÇÃO: 

A Prefeitura Municipal de São Bento/PB é a responsável pela gestão e gerenciamento dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, serviços congêneres de limpeza pública, e 

destinação final dos resíduos sólidos do Município de São Bento/PB. 

Os serviços que constituem o objeto deste Edital deverão ser executados em conformidade com 

o presente Projeto Básico, as Ordens Específicas de Serviços a serem exaradas pelo Município à 

época da realização do Contrato, em consonância com a Lei nº. 12.305/2010 e Decreto nº. 

7.404/2010, que tratam da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei n°. 14.026/2020, que 

atualizou a Política Nacional de Saneamento Básico e nas demais especificações e elementos 

técnicos constantes deste Projeto Básico. 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OBJETO DO PROJETO BÁSICO: 

Os serviços de conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos a serem 

realizados compreendem a realização dos mesmos na área sob a jurisprudência administrativa 

do Município de São Bento/PB, conforme especificados no corpo deste Projeto Básico, que 

deverão ser executados mediante autorização previamente estabelecida pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB ou através de “Ordens Específicas de Serviços”, que serão emitidas 

pela Secretaria responsável. 

Em cada atividade de limpeza urbana a ser desenvolvida, a Contratada deverá fazer uso de mão 

de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades 

necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária pelo Edital 

para: 

 Administração Local; 

 Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 

mecanizado para uso com containers; 

 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual; 

 Coleta de resíduos de Poda com trituração; 

 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada; 

 Capina mecanizada com roçadeiras costais; 

 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos; 

 Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada. 



 

Quantitativos dos Serviços e Orçamento Sintético: 

Para fins deste Edital, considera-se que as quantidades mensais estimadas de serviços a serem 

realizadas, serão as relacionadas abaixo: 

 

 

Quantitativos Mínimo de Acervo Técnico: 

 Curva ABC: 

 

 

 Acervo Técnico Mínimo: 

 Quantidade Unidades  Custo Unitário 
  Custo Unitário 

Com BDI 
 Total 

23,00%

1 Administração Local              1,00 Equipe  R$    23.291,81  R$       28.648,93  R$               28.648,93 

2
Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 

mecanizado para uso com containers.
         630,00 Ton.  R$         219,86  R$            270,43  R$             170.370,90 

3 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual              1,00 Equipe  R$    51.818,62  R$       63.736,90  R$               63.736,90 

4 Coleta de resíduos de Poda com trituração              1,00 Equipe  R$    66.873,41  R$       82.254,29  R$               82.254,29 

5 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada              1,00 Equipe  R$  120.419,87  R$     148.116,44  R$             148.116,44 

6 Capina mecanizada com roçadeiras costais              1,00 Equipe  R$    50.823,22  R$       62.512,56  R$               62.512,56 

7 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos          650,00 Km  R$           91,21  R$            112,19  R$               72.923,50 

8 Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada          630,00 Ton.  R$           92,93  R$            114,30  R$               72.009,00 

 R$             700.572,52 

 R$          8.406.870,24 

Descrição do serviço

BDI

 VALOR TOTAL MENSAL 

 VALOR TOTAL GLOBAL - 12 MESES 

ITEM % INDIVIDUAL % ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO 

CURVA ABC

2 24,32% 24,32% A

5 21,14% 45,46% A

4 11,74% 57,20% A

7 10,41% 67,61% A

8 10,28% 77,89% A

3 9,10% 86,99% B

6 8,92% 95,91% C

1 4,09% 100,00% C

CLASSES % 

A 80%

B 95%

C 100%



Para fins deste Edital, considera-se 50% das quantidades anuais estimadas de serviços a 

serem comprovados como acervo técnico, os quantitativos serão as relacionadas abaixo: 

 

 

Dimensionamento dos Equipamentos: 

A Contratada disporá no mínimo dos seguintes veículos e equipamentos para a prestação dos 

serviços objeto desta licitação: 

 

Os veículos automotores equipados deverão ser adequados e estarem disponíveis para uso 

imediato, à época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia, ou seja, os equipamentos 

deverão estar devidamente instalados nos chassis e os conjuntos em boas condições de 

operação, na área urbana da Sede deste município. 

A definição da capacidade, fabricante, modelo, tipo de equipamento e outras características 

intrínsecas aos veículos e equipamentos coletores a serem utilizados, ficam a critério da 

Contratada, respeitadas, entretanto, as normas e especificações oriundas do Edital e seus 

anexos relacionados. É imprescindível ressaltar que os veículos coletores compactadores (chassi 

e equipamento de compactação) e os demais veículos e equipamentos, não podem ter data de 

fabricação anterior a 2020. 

Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de manutenção e 

operação durante toda a vigência do Contrato. Estão compreendidos nessas condições os 

Descrição do serviço

 50% da 

Quantidade 

Anual  

Unidades

Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 

mecanizado para uso com containers.
      3.780,00 Ton.

Coleta de resíduos de Poda com trituração              6,00 Equipe

Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada              6,00 Equipe

Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos       3.900,00 Km

Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada       3.780,00 Ton.

 Caminhão 

compactador 

de 15m³ 

 Caminhão 

basculante de 

12m² 

Caminhão 

basculante de 

6m²

Varredeira 

Mecânica

Retro 

Escavadeira

Triturador de 

Galhos
Micro Ônibus Motocicleta Veiculo Leve

Roçadeira 

Costal

Conteiner em 

PEAD - 1.000 

Litros

Caixa de 20m³ 

para Roll-On 

Roll-Off

Roll on           

Roll off

1 Administração Local                 1,00 

2

Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos 

compactadores com lifter mecanizado para uso com 

containers.

                2,00                 1,00               50,00 

3 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual                 1,00 

4 Coleta de resíduos de Poda com trituração                 1,00                 1,00 

5 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada                 2,00                 1,00 

6 Capina mecanizada com roçadeiras costais                 1,00                 2,00 

7 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos                 1,00 

7
Operação de Transbordo com transporte até destinação 

final licenciada
                4,00                 1,00 

                2,00                 2,00                 2,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 2,00               50,00                 4,00                 1,00 

Item

Dimensionamento dos Equipamentos

Descrição do serviço

 Equipamentos 

 TOTAL 



adequados funcionamentos do hodômetro, do velocímetro, pintura, equipamentos de proteção 

coletiva e o estado de limpeza. 

Caso ocorra quebra do equipamento, o mesmo deve ser substituído por um novo em prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, não sendo aceito pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura a utilização de outro tipo de equipamento em sua substituição após a 

extrapolação desse prazo. 

Dimensionamento do Pessoal: 

A equipe mínima para execução dos serviços previstos no presente Projeto Básico é a 

apresentada no quadro abaixo: 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS OBJETO DO PROJETO BÁSICO:  

 Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 

mecanizado para uso com containers: 

O presente Projeto Básico define que a coleta regular de resíduos domiciliares e comerciais 

com uso de caminhão compactador, também aqui denominado de coleta manual de 

resíduos sólidos domiciliares. Compreende o recolhimento regular de resíduos sólidos 

oriundos de residências, estabelecimentos comerciais, resíduos públicos (varrição e limpeza 

de feiras-livres, mercados públicos e praças públicas), com a utilização de veículos coletores 

de lixo dotados de caixa compactadora com volume de armazenamento de 15 m3 e grau 

mínimo de compactação de 1:3 (um para três), equipado com elevador de containers tipo 

“lifiter”. Será de responsabilidade da Contratada a disponibilização de 50 containers de 1000 

litros. 

 Planejamento: 

A metodologia de coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos 

plásticos descartáveis ou recipientes rígidos (plásticos, borracha ou metálicos), dispostos 

 Agente de 

Limpeza (20%) 

 Agente de 

Limpeza (40%) 

Operador de 

Roçadeira
Fiscal II Fiscal III Porteiro

Assistente 

Administrativo

Encarregado 

Operacional

Operador de 

Máquina
Motorista

1 Administração Local                 1,00                 1,00                 1,00 

2

Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos 

compactadores com lifter mecanizado para uso com 

containers.

                6,00                 1,00                 2,00 

3 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual                 2,00                 1,00 

4 Coleta de resíduos de Poda com trituração                 3,00                 1,00 

5 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada                 2,00                 1,00                 2,00 

6 Capina mecanizada com roçadeiras costais                 8,00                 2,00                 1,00 

7 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos                 1,00                 1,00 

8
Operação de Transbordo com transporte até destinação 

final licenciada
                1,00                 1,00 

              16,00                 7,00                 2,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00                 8,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

 TOTAL 



pelos munícipes e carregados, manualmente, por funcionários da Contratada, no caminhão 

compactador.  

É atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com o planejamento proposto e a 

partir dos quadros de geração de resíduos apresentados abaixo, dando ciência prévia dos 

dias e horários em que os serviços serão executados, bem como, manter frequentemente 

campanhas informativas através da distribuição de impressos e utilização dos meios de 

comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão e distribuição será de 

sua responsabilidade, mediante aprovo de seus termos por parte da fiscalização.  

O planejamento, a definição da frequência e os horários de atendimento deverão obedecer 

ao presente Projeto Básico, podendo a Contratada propor alterações, desde que aprovada 

pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 

Os resíduos dispostos em depósitos ou tambores também serão recolhidos pelo veículo 

coletor. Após a coleta, a empresa Contratada deverá deixar esses recipientes e o local em 

torno deles. Todos os resíduos urbanos coletados deverão ser encaminhados para o destino 

definido pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB.  

Os resíduos objetos desses serviços são os originados em residências e estabelecimentos 

comerciais da área administrativa do município de São Bento/PB devidamente 

acondicionados, limitando-se a quantidade máxima diária de 100 (cem) litros por domicílio. 

Tais resíduos são compostos em sua grande parte por resíduos orgânicos e restos de 

matérias diversos tais como plásticos, vidros, papeis etc. A classificação equivale aos 

resíduos tipo classe II da Norma Técnica Brasileira – NBR 10.004:2004. 

 Produção estimada: 

 

 

 A frequência da coleta domiciliar acontecerá em dias alternados como pode ser visto 

abaixo: 

População: 34.650,00 Pessoas (estimada IBGE 2021)

0,60 Kg / habitante / dia

30,00 Dias / mês

Produção de Resíduos: 630,00 Toneladas / mês

Viagens: 2,00 Viagens / veiculo / dia

Carga: 7,50 Toneladas / viagem

26,00 Dias trabalhados / mês

Compactador 15m3 2,00 Veículos

Quantidade de Resíduos

Quantidade de Veículos



• Setor 01 e 02 - Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira- Diurno 

 
• Setor 03 e 04 - Terça-feira, Quinta-feira e Sábado – Diurno

 
 



Também se incluem como resíduos objetos do presente serviço os:  

 Resíduos sólidos resultantes de poda de jardins, devidamente acondicionados, 
limitando-se a quantidade máxima diária de 200 (duzentos) litros por domicílio;  

 Resíduos sólidos provenientes das feiras livres;  

 Resíduos sólidos resultantes do serviço de varrição de vias pavimentadas e 
logradouros públicos;  

 Resíduos sólidos domiciliares originários de estabelecimentos públicos, 
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, até o limite de 100 
(cem) litros por estabelecimento, excetuando-se os resíduos dos serviços de saúde 
e industriais.  

 
Os resíduos não enquadrados nas especificações acima não serão de responsabilidade da 
Contratada. 
 

 Metodologia de Trabalho: 

A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e feiras livres 

deverá ser executada nas frequências, turnos e horários adotados em conformidade com as 

características da cidade.  

A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser realizada inclusive nos feriados e dias 

santos, em qualquer condição climática, e em algumas áreas também aos domingos, 

dependendo da programação e necessidade da contratada. 

Haverá um turno de coleta regular utilizando-se de veículos coletores compactadores, 

sendo definidos o horário de trabalho no turno diurno com início da coleta no horário das 

7:00h e o término, no máximo, até 15:30h, com uma tolerância de 02 (duas) horas para 

mais.  

A coleta diurna poderá iniciar uma hora após o horário definido anteriormente, sendo 

admissível que também termine uma hora após. Aos sábados a coleta na área comercial 

será realizada por um dos dois coletores, que deverão revezar. 

Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da 

população, do número de estabelecimentos comerciais ou industriais, de nova feira-livre ou 

por outra ocorrência não prevista, a Contratada deverá adequar seus recursos às 

necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos no presente Projeto 

Básico. 

É de responsabilidade da Contratada a cada três meses a comunicação aos munícipes, 

através da distribuição de impressos a cada residência ou estabelecimento, sobre a correta 

forma de acondicionamento e dos tipos de resíduos que neles podem ser dispostos, como 

também a frequência e horário dos serviços de coleta. 

A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do 

contrato, podendo ser alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou 



podendo ser alterados os turnos e frequências em determinadas áreas, a critério da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB ficando assegurado o balanceamento do número de 

veículos nas modalidades de frequência. 

As frequências e horários de coleta foram determinados, de forma a otimizar a utilização e 

fiscalização dos equipamentos coletores, sendo que a de resíduos sólidos regulares poderá 

ter frequência diária (sede na área comercial) e alternada (bairros, distritos e comunidades). 

A Contratada deverá recolher os resíduos sólidos, sejam quais forem os recipientes 

utilizados, entretanto, compete-lhe informar por escrito de fiscalização do Município, sobre 

os munícipes que não se utilizam dos recipientes padronizados pela Prefeitura Municipal de 

São Bento/PB para expedição da competente intimação. 

Os agentes coletores deverão recolher e transportar os recipientes onde os munícipes 

acondicionam os resíduos domiciliares com o cuidado necessário para não os danificar e 

evitar o derramamento de resíduos nas vias públicas.  

Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado dos 

recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, 

obrigatoriamente, recolhidos pela Contratada. 

 

 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

O motorista e os coletores deverão apresentar-se ao trabalho, devidamente uniformizados 

e munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive EPI`S (Equipamentos de 

Proteção Individual). 

O motorista deverá seguir rigorosamente o roteiro de coleta, no horário previsto no 

presente Projeto Básico. 

Os veículos coletores deverão transportar os resíduos sólidos ao de transbordo de resíduos 

para que possa ser encaminhada até destinação final licenciada. A Estação de Transbordo 

do município fica a aproximadamente 10,00km de distância do centro regional do município 

de São Bento/PB. 

Deverão ser instalados em pontos definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

recolhidos pelos caminhões de coleta 50 (cinquenta) containers em Polietileno de Alta 

Densidade – PEAD, com volume mínimo de 1000 litros. 

O recolhimento desses recipientes deverá ser efetuado através de elevador hidráulico 

(“lifter”) instalado nos caminhões coletores compactadores. O sistema de elevação dos 

 Agente de 

Limpeza (40%) 
Fiscal III Motorista

 Caminhão 

compactador 

de 15m³ 

Motocicleta

Conteiner em 

PEAD - 1.000 

Litros

2
Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter 

mecanizado para uso com containers.
                6,00                 1,00                 2,00                 2,00                 1,00               50,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensionamento dos Equipamentos

 Equipamentos 



dispositivos para basculamento de contêineres “Lifter” para contêineres plásticos de 4 

rodas, devem possuir: comando hidráulico eletrônico, dispositivo hidráulico inferior para 

basculamento de containers e proteção das tubulações superiores da caixa de carga. 

 

 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual 

Os serviços de coleta regular de volumosos compreendem o recolhimento periódico de 

resíduos oriundos de restos de construção e de limpeza. Esses resíduos serão carregados 

manualmente por funcionários da Contratada através da paliação ou manualmente para os 

caminhões. 

 Planejamento: 

É atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com o planejamento proposto 

dando ciência prévia dos dias e horários em que os serviços serão executados, bem como, 

manter frequentemente campanhas informativas através da distribuição de impressos e 

utilização dos meios de comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão 

e distribuição será de sua responsabilidade, mediante aprovo de seus termos pela 

Prefeitura. 

A partir do roteiro diário definido pela Contratante a equipe percorrerá os pontos definidos, 

fazendo o recolhimento dos entulhos e metralhas (classe II-B da NBR 10.004/04). 

 Metodologia de Trabalho: 

O serviço deverá ser executado pela Contratada de segunda-feira a sábado, no turno diurno, 

em todas as vias públicas abertas à circulação ou que venham a ser abertas durante a 

vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta, respeitadas as ordens de serviço 

emitidas pelo Prefeitura Municipal de São Bento/PB para cada local específico em todos os 

núcleos do Município. 

A equipe do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e 

munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção 

individual – EPI’s. A equipe será preferencialmente formada por pares de “paliadores” 

destro e canhoto, de forma a que ambos trabalhem concomitantemente no recolhimento 

dos resíduos. 

Após o carregamento pleno do veículo transportador, o mesmo deverá ser encaminhado 

para área de destino indicada pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, onde será 

procedido o registro (com as informações do Controle de Descarga de Resíduos – CDR) e 

posterior disposição final dos resíduos. Durante o transporte a caçamba basculante deve ser 

coberta com lona em polietileno 200 micras, em perfeito estado de conservação, 

devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento 

durante todo o trajeto do veículo até o destino. Sempre que possível o veículo deverá ter 



abertura pivotante lateral da tampa traseira da caçamba para evitar obstrução durante o 

basculamento. 

Os serviços deverão ser realizados mediante a expedição da competente Ordem de Serviço 

pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. Ao final do recolhimento dos resíduos, os locais 

atendidos deverão ser limpos e varridos. 

 
 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 
 

 Coleta de resíduos de Poda com trituração 

Os serviços de coleta regular de volumosos de poda compreendem o recolhimento 

periódico de resíduos oriundos de restos galhos resultantes da podação de árvores, resíduos 

gerados pela capinação e objetos inservíveis. Esses resíduos serão triturados e carregados 

manualmente por funcionários da Contratada através da paliação ou manualmente para os 

caminhões. 

 Planejamento: 

É atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com o planejamento proposto 

dando ciência prévia dos dias e horários em que os serviços serão executados, bem como, 

manter frequentemente campanhas informativas através da distribuição de impressos e 

utilização dos meios de comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão 

e distribuição será de sua responsabilidade, mediante aprovo de seus termos pela 

Prefeitura. 

A partir do roteiro diário definido pela Contratante a equipe percorrerá os pontos definidos, 

fazendo o recolhimento das podação de árvores. 

 Metodologia de Trabalho: 

O serviço deverá ser executado pela Contratada de segunda-feira a sábado, no turno diurno, 

em todas as vias públicas abertas à circulação ou que venham a ser abertas durante a 

vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta, respeitadas as ordens de serviço 

emitidas pelo Prefeitura Municipal de São Bento/PB para cada local específico em todos os 

núcleos do Município. 

A equipe do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e 

munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção 

 Agente de 

Limpeza (20%) 
Motorista

Caminhão 

basculante de 

6m²

3 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual                 2,00                 1,00                 1,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensiona

mento dos 

 

Equipamentos 



individual – EPI’s. A equipe será preferencialmente formada por pares de “paliadores” 

destro e canhoto, de forma a que ambos trabalhem concomitantemente no recolhimento 

dos resíduos. 

Após o carregamento pleno do veículo transportador, o mesmo deverá ser encaminhado 

para área de destino indicada pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, onde será 

procedido o registro (com as informações do Controle de Descarga de Resíduos – CDR) e 

posterior disposição final dos resíduos. Durante o transporte a caçamba basculante deve ser 

coberta com lona em polietileno 200 micras, em perfeito estado de conservação, 

devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento 

durante todo o trajeto do veículo até o destino. Sempre que possível o veículo deverá ter 

abertura pivotante lateral da tampa traseira da caçamba para evitar obstrução durante o 

basculamento. 

Os serviços deverão ser realizados mediante a expedição da competente Ordem de Serviço 

pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. Ao final do recolhimento dos resíduos, os locais 

atendidos deverão ser limpos e varridos. 

 

 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 
 

 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada 

Este serviço terá a finalidade de recolher entulhos e materiais diversos de forma 

mecanizada, usando equipe composta com uso de uma retroescavadeira e dois caminhões 

basculante de 12 m³.  

 Planejamento: 

É atribuição da Contratada realizar os serviços de coleta mecanizada de entulhos conforme o 

planejamento proposto, dando ciência prévia dos dias e horários em que os serviços serão 

executados, bem como, manter frequentemente campanhas informativas através da 

distribuição de impressos e utilização dos meios de comunicação local, a todos os munícipes 

atendidos, cuja impressão e distribuição será de sua responsabilidade, mediante aprovo de seus 

termos por parte da Contratante. 

O planejamento, a definição da frequência e os horários de atendimentos deverão ser definidos 

de acordo com previa programação estabelecida juntamente com a Contratante, salvo as 

especificações, normas e determinações exaradas pelo Edital e seus anexos relacionados.  

 Agente de 

Limpeza (20%) 
Motorista

Caminhão 

basculante de 

6m²

Triturador de 

Galhos

4 Coleta de resíduos de Poda com trituração                 3,00                 1,00                 1,00                 1,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensionamento dos 

Equipamentos

 Equipamentos 



 Metodologia de Trabalho: 

A coleta mecanizada de podas de árvores e resíduos vegetais deverá ser realizada a partir de 

Ordem de Serviço – OS, que definirá os locais de remoção do material. A operação dessa 

atividade se dará através do uso de uma retroescavadeira e um caminhão basculante onde os 

resíduos sólidos serão mecanicamente recolhidos e colocados nos equipamentos de transporte 

e levados à destinação final, permitindo o aumento de produtividade da equipe e uma limpeza 

fácil e eficiente de locais diversos. 

Após o carregamento pleno do veículo transportador pela retroescavadeira, o mesmo deverá 

ser encaminhado para área de destino indicada pela Contratante, onde será procedido o registro 

e posterior disposição final dos resíduos. Durante o transporte a caçamba basculante deve ser 

coberta com lona em polietileno 200 micras, em perfeito estado de conservação, devidamente 

fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento durante todo o 

trajeto do veículo até o destino. Sempre que possível o veículo deverá ter abertura pivotante 

lateral da tampa da caçamba. 

 
 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 
 

 Capina mecanizada com roçadeiras costais 

Os serviços de capina mecanizada consistem no corte de gramas e vegetação de pequeno porte 

nos canteiros centrais, jardins, rótulas, trevos, áreas ajardinadas, terrenos baldios, etc. 

Utilizando roçadeiras costais, operada por mão-de-obra especializada e devidamente treinada. 

O uso se torna mais intenso no período das chuvas pelo rápido crescimento da vegetação. 

 Planejamento: 

O serviço de capinação mecanizada deverá ser realizado de segunda-feira a sábado, com 

frequência diária, no período diurno. 

A equipe para realização da atividade de capinação mecanizada executará a mesma de acordo 

com as ordens de serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 

 

 Metodologia de Trabalho: 

A equipe de capinação (roçagem) mecanizada normalmente estará alocada junto às equipes de 

limpeza geral. O recolhimento, acondicionamento, transporte e descarga final dos resíduos 

resultantes das atividades de capinação estarão sob a responsabilidade destas equipes. 

 Agente de 

Limpeza (20%) 

Operador de 

Máquina
Motorista

 Caminhão 

basculante de 

12m² 

Retro 

Escavadeira

5 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada                 2,00                 1,00                 2,00                 2,00                 1,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensionamento dos 

Equipamentos

 Equipamentos 



Este serviço deverá ser executado com a utilização de roçadeira costal mecânica em vias, 

logradouros e áreas públicas. A efetiva execução do serviço ficará condicionada às emissões 

de Ordem de Serviços expedidas pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. Cada operador 

terá uma roçadeira, bem como deverão estar devidamente protegidos com os EPI’s 

necessários. 

O abastecimento de combustível para as roçadeiras será de responsabilidade exclusiva da 

Contratada. A estocagem desse combustível e o abastecimento dos reservatórios dos 

equipamentos em campo deverão ser conduzidos com extremo cuidado, devendo ser adotados 

procedimentos seguros que efetivamente minimizem a possibilidade de ocorrência de acidentes 

com os operadores ou com terceiros. 

Caberá integralmente à Contratada a responsabilidade por quaisquer consequências 

decorrentes do uso inadequado ou negligente dos procedimentos de roçada mecânica. 

O produto resultante dos serviços da capina mecanizada deverá ser confinado e removido 

imediatamente após sua realização pela equipe do serviço de coleta de resíduos volumosos 

manual ou mecanizada. 

 

 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 

 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos 

O serviço de varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, a operação executada com 

varredeira mecânica para áreas urbanas, dotado de sistema de umectação, varrição e processo 

de sucção de alta pressão, que recolhe em compartimento de carga resíduos tais como: areia, 

terra, papéis, pontas de cigarros, cascas de frutas, folhas de árvores, objetos diversos de 

pequeno porte e demais resíduos existentes nas vias e, logradouros públicos, passíveis de serem 

sugados pelos equipamentos utilizados neste serviço 

 Planejamento: 

O serviço de varrição mecanizada de vias e logradouros públicos deverá ser realizado de 

segunda-feira a sábado, com frequência diária, no período diurno. 

A equipe para realização da atividade de capinação mecanizada executará a mesma de acordo 

com as ordens de serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 

É atribuição da Contratada realizar os serviços conforme o planejamento proposto, dando 

ciência prévia dos dias e horários em que os serviços serão executados, bem como, manter 

 Agente de 

Limpeza (20%) 

Operador de 

Roçadeira
Fiscal II Micro Ônibus

Roçadeira 

Costal

6 Capina mecanizada com roçadeiras costais                 8,00                 2,00                 1,00                 1,00                 2,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensionamento dos 

Equipamentos

 Equipamentos 



frequentemente campanhas informativas através da distribuição de impressos e utilização dos 

meios de comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão e distribuição será 

de sua responsabilidade, mediante aprovo de seus termos por parte da Contratante. 

O planejamento, a definição da frequência e os horários de atendimentos deverão ser definidos 

de acordo com previa programação estabelecida juntamente com a Contratante, salvo as 

especificações, normas e determinações exaradas pelo Edital e seus anexos relacionados.  

 Metodologia de Trabalho: 

A Varrição mecanizada de varrição mecanizada de vias e logradouros públicos será realizada a 

partir de Ordem de Serviço – OS, que definirá os locais de remoção do material. A operação 

dessa atividade se dará através do uso de uma Varredeira Mecanizada e um caminhão 

basculante onde os resíduos sólidos serão mecanicamente recolhidos e transportados até à 

destinação final, permitindo o aumento de produtividade da equipe e uma limpeza fácil e 

eficiente de locais diversos. 

 

 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 

 Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada 

A Estação de Transbordo de Resíduos com distância aproximada de 10,00 Km do núcleo urbano, 

os quais deverão diariamente ser transportados para o aterro sanitário da CTR da CRIL 

Ambiental, localizado no Município de Belém do Brejo Cruz/PB, distante aproximada de 55,00 

km do Transbordo do Município de São Bento/PB  

o Endereço do CTR CRIL AMBIENTAL: 

 

o Mapa de São Bento/PB até o CTR CRIL AMBIENTAL: 

 Agente de 

Limpeza (20%) 
Motorista

Varredeira 

Mecânica

7 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos                 1,00                 1,00                 1,00 

Dimensiona

mento dos 

 

Equipamentos 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço



 

 Os resíduos descarregados a partir dos veículos de coleta diretamente, deverão ser transferidos 

para sistemas de transporte de grande capacidade com uso de caixa estacionária de 20m³ para 

Caminhão Roll-On Roll-Off 

 Planejamento: 

O serviço de capinação mecanizada deverá ser realizado de segunda-feira a sábado, com 

frequência diária, no período diurno. 

A equipe para realização da atividade de capinação mecanizada executará a mesma de acordo 

com as ordens de serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 

Os RSU serão transbordados para um Caminhão Roll-On Roll-Off com capacidade de 

armazenamento de 20 m³ cada, fabricadas em aço carbono, com reforço do tipo costela ao longo 

de toda a sua extensão, sobre chassi-base reforçado. A superfície metálica das caixa 

estacionárias deve receber tratamento adequado para minimizar os efeitos corrosivos. A 

caçamba deve apresentar estanqueidade, para evitar que os resíduos e o líquido percolado 

sejam derramados nas vias, durante o transporte até a usina. 

A Contratada deverá disponibilizar 01 (um) Caminhão Roll-On Roll-Off e 04 (quatro) Caixa 

estacionária de 20m³ para Roll-On Roll-Off, incluindo a operação, o abastecimento e a 

manutenção do equipamento. A Contratada irá atuar na estação de segunda a sábado, das 07 

as 17:00 horas, garantindo o escoamento dos resíduos e não permitindo a permanência destes 

resíduos por mais de um dia. Ao final de cada dia, todos os resíduos devem ser completamente 

transferidos para aterro sanitário da CTR da CRIL Ambiental, localizado no Município de Belém 

do Brejo Cruz/PB 



 

 A equipe estimada para a atividade é composta de: 

 

 

 Administração Local 

Por definição, a administração local é um componente do Custo Direto constituído por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra necessária para a 

execução da edificação. No nosso caso, para possibilitar a gestão direta da obra. Administração 

Local é classificada contabilmente como custo direto da obra e, portanto, não deve fazer parte 

da composição do BDI. 

Como já citado no parágrafo anterior a Administração Local envolve todos os recursos relativos 

à administração direta dos serviços de limpeza urbana, ou seja, corresponde a estrutura 

necessária para gerenciamento e coordenação das atividades operacionais de limpeza urbana, 

compreendendo as seguintes atividades básicas: 

 Chefia do escritório – Preposto da Contratada; 

 Controle de Materiais; 

 Controle dos Recursos Humanos; 

 Consumos de energia e água; 

 Administração do Serviço. 

Na estimativa de custos do escritório local considerou-se a atividade de: 

 

Os componentes da Administração Local foram orçados tendo como base índices oficiais ou 

valores obtidos por pesquisa de mercado e de empresas prestadoras de serviços tais com 

COSERN e CAERN. 

RECURSOS HUMANOS: 

Para execução dos serviços será necessário de: 

 

 Agente de 

Limpeza (40%) 
Motorista

Caixa de 20m³ para 

Roll-On Roll-Off

Roll on           

Roll off

8
Operação de Transbordo com transporte até destinação 

final licenciada
                1,00                 1,00                              4,00                 1,00 

                7,00                 8,00                              4,00                 1,00 

Dimensionamento dos 

Equipamentos

 Equipamentos 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

 TOTAL 

Porteiro
Assistente 

Administrativo

Encarregado 

Operacional
Veiculo Leve

1 Administração Local                 1,00                 1,00                 1,00                 1,00 

Dimensionamento do Pessoal

 Pessoal 

Item Descrição do serviço

Dimensiona

mento dos 

 

Equipamentos 

 Agente de 

Limpeza (20%) 

 Agente de 

Limpeza (40%) 

Operador de 

Roçadeira
Fiscal II Fiscal III Porteiro

Assistente 

Administrativo

Encarregado 

Operacional

Operador de 

Máquina
Motorista

 Pessoal 



Todos os funcionários deverão apresentar-se nos locais e no horário de trabalho portando a 

identidade funcional sempre uniformizados e devidamente asseado, com vestimenta e calçados 

adequados, bonés, capas protetoras (quando necessário) e demais equipamentos de segurança, 

estando sempre em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

Todo o pessoal deverá ter qualificação adequada e ser treinado através da realização de cursos 

de capacitação técnica e gerencial de forma a garantir o perfeito desempenho e segurança dos 

seus empregados na realização dos serviços. 

A empresa prestadora de serviços deverá efetuar um programa de capacitação para atender, 

anualmente, 50% (cinquenta por cento) dos funcionários da limpeza pública sob sua 

responsabilidade direta (motoristas, operador, encarregados e garis). 

Salvo determinações contrárias, a jornada de serviço será de 44 h (quarenta e quatro) de 

trabalho semanais em turnos de 7h20min diários. 

Para efeito de uniformização de cálculos foi considerado no presente Projeto Básico em 26 (vinte 

e seis) o número de dias úteis trabalhados por mês, perfazendo um total de 190 (cento e 

noventa) horas efetivamente trabalhadas por mês, salvo instruções em contrário. 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

Todos os custos dimensionados para o presente Projeto Básico tiveram como base pesquisa 

mercadológica de preços dos equipamentos e insumos. 

Os equipamentos foram orçados com base nas especificações técnicas idênticas ou mais 

similares as apresentadas no projeto básico. Quando não existente, optou-se por pesquisa de 

preço e compatibilização com equipamento ou índice mais próximo. 

Material, Mão de Obra e Equipamentos: 

A composição dos custos unitários de cada insumo necessário para realizar uma determinada 

tarefa resulta nas composições unitárias de custos dos serviços. Existem basicamente três 

categorias de insumos: 

 Materiais (cal, facão, broxa, pá quadrada, ancinho, vassourões, sacos plásticos, garfo, 

foice, escada, saco plástico de 100 litros, serra de corte, etc.); 

 Mão de obra (gerente, secretária, motoristas, operadores, encarregados e garis); 

 Equipamentos (compactadores, caçambas basculantes, retroescavadeira, veículos e 

roçadeiras costais). 

A diferenciação é evidente, pela grande diversidade constatada desde já entre os três. Sobre 

a mão de obra incidem as chamadas "leis sociais". Os materiais têm condições de 

pagamento e entrega bastante diferenciados entre si e os tributos que incidem são de outra 

ordem (IPI, ICMS). Já os equipamentos necessários para a execução dos serviços sofrem 

depreciações contábeis, servem a várias obras e podem ser inclusive alugados. 



Foi utilizada pesquisa de mercado através de levantamento de preços em lojas de especializadas 

para obtenção dos custos dos materiais, compostos basicamente por ferramentas, insumos e 

EPIs. 

Sobre a mão de obra incide um amplo e variável conjunto de tributos, chamado genericamente 

de "leis sociais". As alterações de regras e alíquotas são frequentes, e os percentuais não incidem 

todos sobre a mesma base de cálculo. Os custos de mão de obra utilizados são oriundos do  

 ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023, registro nº PB000163/2022, com 

NÚMERO DO PROCESSO: 13090.100645/2022-45 

E 

 CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023, registro nº PB000285/2022, com 

NÚMERO DO PROCESSO: 13090.101219/2022-29 

 

 



 Quantidade Unidades  Custo Unitário  Custo Unitário 
Com BDI  Total 

23.00%

1 Administração Local  1.00 Equipe  R$  23,291.81  R$  28,648.93  R$  28,648.93 

2 Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com 
lifter mecanizado para uso com containers.  630.00 Ton.  R$  219.86  R$  270.43  R$  170,370.90 

3 Coleta de resíduos volumosos – remoção manual  1.00 Equipe  R$  51,818.62  R$  63,736.90  R$  63,736.90 

4 Coleta de resíduos de Poda com trituração  1.00 Equipe  R$  66,873.41  R$  82,254.29  R$  82,254.29 

5 Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada  1.00 Equipe  R$  120,419.87  R$  148,116.44  R$  148,116.44 

6 Capina mecanizada com roçadeiras costais  1.00 Equipe  R$  50,823.22  R$  62,512.56  R$  62,512.56 

7 Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos  650.00 Km  R$  91.21  R$  112.19  R$  72,923.50 

8 Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada  630.00 Ton.  R$  92.93  R$  114.30  R$  72,009.00 

 R$  700,572.52 

 R$  8,406,870.24 

Descrição do serviço

BDI

 VALOR TOTAL MENSAL 

 VALOR TOTAL GLOBAL - 12 MESES 

Orçamento Sintético



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93              28,648.93 

2            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90            170,370.90 

3              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90              63,736.90 

4              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29              82,254.29 

5            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44            148,116.44 

6              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56              62,512.56 

7              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50              72,923.50 

8              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00              72,009.00 

$ MENSAL            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52            700,572.52 

$ GERAL            700,572.52         1,401,145.04         2,101,717.56         2,802,290.08         3,502,862.60         4,203,435.12         4,904,007.64         5,604,580.16         6,305,152.68         7,005,725.20         7,706,297.72         8,406,870.24 

% MENSAL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

% GERAL 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00%

MÊS

Fisico Financeiro

ITEM



3.00%
0.90%
1.00%
1.10%
6.00%

6.00%
6.00%

5.00%
0.65%
3.00%
8.65%

23.00%Custo total do BDI

Sub-Total

Lucro Operacional
Lucro

Sub-Total

Tributos
ISS
PIS

COFINS
Sub-Total

BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS

Administração Central
Seguros e Garantias

Riscos
Despesas Financeiras

Administração Central



Assistente Administrativo 4,502.84R$       
Encarregado Operacional 5,688.77R$       
Porteiro 3,736.44R$       

13,928.05R$     

Veiculo Leve 4,563.76R$       
4,563.76R$       

Total
3,000.00R$       

400.00R$          
1,000.00R$       

400.00R$          
4,800.00R$       

TOTAL
23,291.81R$     

Administração Local

1. Mão de Obra Indireta Cálculo unitário de mão de obra
Quantidade Valor Unitário Total

1.00                                  
1.00                                  

4,502.84R$                                    
5,688.77R$                                    

Internet e Telefonia 400.00R$              

Custo Mensal

Custo Mensal

2. Veículos Administrativos Cálculo unitário de mão de obra

1.00                                  3,736.44R$                                    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.00                                  

400.00R$              
Energia 

Valor médio

Custo Mensal

1,000.00R$           

Total

4,563.76R$                                    
Valor UnitárioQuantidade

Água 
3,000.00R$           

3. Custos Financeiros
Aluguel do galpão



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Caminhão Compactador de 15 m3 380 90% 10% R$ 254.560 R$ 15.130 R$ 87,634.46 

Motocicleta 190 90% 10% R$ 10.100 R$ 0.610 R$ 1,738.69 
R$ 89,373.15 

Quantidade Custo Total
Mês

              6.00 R$ 24,663.00 
              2.00 R$ 9,599.76 
              1.00 R$ 4,762.90 

R$ 39,025.66 

Quantidade Custo Total
Mês

2.000 R$ 26.60 
2.000 R$ 46.00 
2.000 R$ 45.80 
4.000 R$ 38.67 
50.000 R$ 9,958.33 

R$ 10,115.40 

               630.00 
                   1.00 
R$ 138,514.21 

 R$   138,514.21 

R$ 219.86 

Custo Mensal do Equipamento

Coleta de resíduos sólidos urbanos usando veículos compactadores com lifter mecanizado para uso com containers.

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional Custo Total
Mês

Custo Mensal da Mão de Obra

Custo da Mão de Obra

Motorista

B – Mão de Obra

Pá quadrada R$ 13.30 

Agente de Limpeza (40% de Insalubridade) R$ 4,110.50

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

R$ 4,762.90
R$ 4,799.88

Fiscal III

Garfo R$ 23.00 

Custo Direto por unidade

Quantidade de equipes

Vassourão

Custo do serviço

Custo Mensal das Ferramentas

Estimativa de produção para o serviço

Custo por equipe

R$ 22.90 

R$ 199.17 

Considerado a depreciação do contentor em 12 meses (4 cont/12 meses/15 equipes = 0,022)

Contentor de 1.000 Litros
Cone Sinalizador R$ 9.67 



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Caminhão basculante de 6 m³ 190 90% 10% R$ 229.020 R$ 13.870 R$ 39,425.95 

R$ 39,425.95 

Quantidade Custo Total
Mês

              2.00 R$ 7,291.72 
              1.00 R$ 4,799.88 

R$ 12,091.60 

Quantidade Custo Total
Mês

2.000 R$ 26.60 
2.000 R$ 46.00 
2.000 R$ 45.80 
2.000 R$ 19.33 
1.000 R$ 163.33 

R$ 301.07 

                   1.00 
                   1.00 
 R$     51,818.62 
 R$     51,818.62 

R$ 51,818.62 

Custo Total
Mês

R$ 3,645.86

Coleta de resíduos volumosos – remoção manual

Custo Direto por unidade

R$ 4,799.88
Custo Mensal da Mão de Obra

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Pá quadrada R$ 13.30 

Estimativa de produção para o serviço
Quantidade de equipes

Custo por equipe
Custo do serviço

Vassourão

Custo Mensal das Ferramentas

Cone Sinalizador R$ 9.67 
Lona Veicular R$ 163.33 

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional

Custo Mensal do Equipamento

Custo da Mão de Obra

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade)

R$ 22.90 
Garfo R$ 23.00 

Motorista

B – Mão de Obra



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Caminhão basculante de 6 m³ 190 90% 10% R$ 229.020 R$ 13.870 R$ 39,425.95 

Triturado de Galhos 190 90% 10% R$ 65.700 R$ 9.170 R$ 11,408.93 
R$ 50,834.88 

Quantidade Custo Total
Mês

              3.00 R$ 10,937.58 
              1.00 R$ 4,799.88 

R$ 15,737.46 

Quantidade Custo Total
Mês

2.000 R$ 26.60 
2.000 R$ 46.00 
2.000 R$ 45.80 
2.000 R$ 19.33 
1.000 R$ 163.33 

R$ 301.07 

                   1.00 
                   1.00 
 R$     66,873.41 
 R$     66,873.41 

R$ 66,873.41 Custo Direto por unidade

Vassourão R$ 22.90 
Cone Sinalizador R$ 9.67 
Lona Veicular R$ 163.33 

Custo Mensal das Ferramentas

Estimativa de produção para o serviço
Quantidade de equipes

Custo por equipe
Custo do serviço

Garfo R$ 23.00 

Custo Mensal do Equipamento

B – Mão de Obra Custo da Mão de Obra

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade) R$ 3,645.86
Motorista R$ 4,799.88

Custo Mensal da Mão de Obra

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Pá quadrada R$ 13.30 

Coleta de resíduos de Poda com trituração

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional Custo Total
Mês



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Caminhão basculante de 12m² 380 90% 10% R$ 233.170 R$ 14.320 R$ 80,288.30 
Retroescavadeira 190 80% 20% R$ 113.470 R$ 18.150 R$ 17,937.14 

R$ 98,225.44 

Quantidade Custo Total
Mês

              2.00 R$ 7,291.72 
              2.00 R$ 9,599.76 
              1.00 R$ 4,799.88 

R$ 21,691.36 

Quantidade Custo Total
Mês

2.000 R$ 26.60 
2.000 R$ 46.00 
2.000 R$ 45.80 
6.000 R$ 58.00 
2.000 R$ 326.67 

R$ 503.07 

                   1.00 
                   1.00 
R$ 120,419.87 

 R$   120,419.87 

R$ 120,419.87 

Vassourão R$ 22.90 

Custo Mensal do Equipamento

Custo da Mão de Obra

R$ 4,799.88Operador de Máquina

R$ 13.30 

R$ 3,645.86
Motorista R$ 4,799.88

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Pá quadrada

Coleta de resíduos volumosos – remoção mecanizada

Garfo R$ 23.00 

Custo do serviço

Cone Sinalizador R$ 9.67 

Custo Total
Mês

Custo Mensal da Mão de Obra

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional

B – Mão de Obra

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade)

Custo Direto por unidade

Quantidade de equipes

R$ 163.33 
Custo Mensal das Ferramentas

Estimativa de produção para o serviço

Lona Veicular

Custo por equipe



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Roçadeira Costal 380 90% 10% R$ 3.280 R$ 0.220 R$ 1,130.12 

R$ 1,130.12 

Quantidade Custo Total
Mês

             2.00 R$ 9,599.76 
             8.00 R$ 29,166.88 
             1.00 R$ 4,360.13 

R$ 43,126.77 

Quantidade Custo Total
Mês

8.000 R$ 106.40 
8.000 R$ 184.00 
8.000 R$ 183.20 

20.000 R$ 193.33 
4.000 R$ 72.90 
4.000 R$ 36.90 

10.000 R$ 580.00 
4.000 R$ 47.60 
4.000 R$ 35.80 
8.000 R$ 519.87 

4160.000 R$ 3,952.00 
2.000 R$ 421.00 
2.000 R$ 233.33 

R$ 6,566.33 

                 1.00 
                 1.00 
R$ 50,823.22 
R$ 50,823.22 

R$ 50,823.22 Custo Direto por unidade

Custo Mensal das Ferramentas

Garfo R$ 23.00 

Tela de Proteção R$ 116.67 

Estimativa de produção para o serviço
Quantidade de equipes

Custo por equipe
Custo do serviço

Vassourão R$ 22.90 
Cone Sinalizador R$ 9.67 

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Pá quadrada R$ 13.30 

Custo Mensal do Equipamento

B – Mão de Obra Custo da Mão de Obra

Operador de Roçadeira R$ 4,799.88

Custo Mensal da Mão de Obra

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade) R$ 3,645.86
Fiscal II R$ 4,360.13

Capina mecanizada com roçadeiras costais

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional Custo Total
Mês

Foice R$ 18.23 

Carro de Mão R$ 64.98 
Saco de Lixo - 200 Litros R$ 0.95 
Nylon R$ 210.50 

Facão R$ 9.23 
Cal (20Kg) R$ 58.00 

Balde R$ 8.95 
Brocha R$ 11.90 



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Varredeira Mecânica 190 70% 30% R$ 369.200 R$ 29.550 R$ 50,787.95 

R$ 50,787.95 

Quantidade Custo Total
Mês

              1.00 R$ 3,645.86 
              1.00 R$ 4,799.88 

R$ 8,445.74 

Quantidade Custo Total
Mês

1.000 R$ 13.30 
1.000 R$ 22.90 
2.000 R$ 19.33 

R$ 55.53 

               650.00 
                   1.00 
 R$     59,289.22 
 R$     59,289.22 

R$ 91.21 

Motorista R$ 4,799.88

Varrição Mecanizada de vias e logradouros públicos

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional Custo Total
Mês

Custo Mensal do Equipamento

B – Mão de Obra Custo da Mão de Obra

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade) R$ 3,645.86

Custo Mensal da Mão de Obra

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Pá quadrada R$ 13.30 

Custo Direto por unidade

Vassourão R$ 22.90 
Cone Sinalizador R$ 9.67 

Custo Mensal das Ferramentas

Estimativa de produção para o serviço
Quantidade de equipes

Custo por equipe
Custo do serviço



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Roll on / Roll off 190 90% 10% R$ 260.690 R$ 17.640 R$ 44,913.15 

R$ 44,913.15 

Quantidade Custo Total
Mês

              1.00 R$ 3,645.86 
              1.00 R$ 4,799.88 

R$ 8,445.74 

Quantidade Custo Total
Mês

1.000 R$ 13.30 
1.000 R$ 23.00 
1.000 R$ 22.90 
4.000 R$ 4,966.67 
1.000 R$ 163.33 

R$ 5,189.20 

               630.00 
                   1.00 
 R$     58,548.09 
 R$     58,548.09 

R$ 92.93 

Operação de Transbordo com transporte até destinação final licenciada

Custo Direto por unidade

Caixa estacionária de 20m³ para Roll-On Roll-Off R$ 1,241.67 

Pá quadrada R$ 13.30 

Lona Veicular

Custo por equipe
Custo do serviço

Estimativa de produção para o serviço

Custo Mensal da Mão de Obra

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

Quantidade de equipes

Garfo

R$ 163.33 
Custo Mensal das Ferramentas

R$ 23.00 

R$ 3,645.86Agente de Limpeza (40% de Insalubridade)
Motorista R$ 4,799.88

Vassourão R$ 22.90 

Custo Total
Mês

Custo Mensal do Equipamento

Custo da Mão de ObraB – Mão de Obra

A – Equipamento Quantidade
(hora)

Utilização Custo Operacional



Hora Produtiva  Hora 
Improdutiva 

Caminhão compactador de 15m³ 254.56R$            15.13R$              
Caminhão basculante de 12m² 233.17R$            14.32R$              
Caminhão basculante de 6 m³ 229.02R$            13.87R$              
Retroescavadeira 113.47R$            18.15R$              
Triturador de Galhos 65.70R$              9.17R$                
Micro Ônibus 131.42R$            7.81R$                
Motocicleta 10.10R$              0.61R$                
Veiculo Leve 48.00R$              2.38R$                
Roçadeira costal 3.28R$                0.22R$                
Roll on / Roll off 260.69R$            17.64R$              
Varredeira Mecânica 369.20R$            29.55R$              

 Salário Mensal 

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade)  R$         3,645.86 
Agente de Limpeza (40% de Insalubridade)  R$         4,110.50 
Operador de Roçadeira  R$         4,013.08 
Fiscal II  R$         4,360.13 
Fiscal III  R$         4,762.90 
Porteiro  R$         3,736.44 
Assistente Administrativo  R$         4,502.84 
Encarregado Operacional 5,688.77R$         
Operador de Máquina 4,799.88R$         
Motorista  R$         4,799.88 

CUSTO PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

1 - Especificação do veículo/equipamento

2 - Especificação dos trabalhadores



Composição Unitário de Custo:

Equipamento
Complemento

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 323,080.00R$   149,000.00R$   

Valor Residual (VR) 64,616.00R$     29,800.00R$     
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 90.00%

Potência (kw) 188.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

18.89R$                                                 8.71R$              21.26R$                            9.80R$               

188,463.33R$                                        12,416.67R$     180.76R$                          -R$                 

11.37R$                                                 0.75R$              

Custo Horário Produtivo
2.07R$                                                   0.95R$              Custo Horário Improdutivo

=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

Impostos e Seguros (IS)

 R$             3.02 

=(((VU)+1)*VA)/(2*VU)

=(IM*JU)/HT

 R$                                                    15.13 

 R$  200,880.00 

 R$           27.61 =(VA*FM)/(VU*HT)

 R$                            -   

Reserva Técnica

=(JR+IS)*RT

 R$                      31.06 

Operação

=kw*FC*CO

Juros (JR)

Composição do equipamento Chassi Caminhão PBT 16.000Kg 4x2 - VW Constellation 17.260 - 515173-2 (FIPE - 2022)
Compactador de 15m³ - Planalto Magnum de 15m³ - Pesquisa de Mercado

 R$                    180.76 

 R$                                                  254.56 

Preço ANP (PB)

Manutenção

Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado

Fabricante
Fabricante

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

 R$           12.11 

Investimento Médio (IM)

Depreciação e Custo de Aquisição

=(VA-VR)/(VU*HT)

Caminhão compactador de 15m³

20%
anos
horas
horas



Composição Unitário de Custo:

Equipamento
Complemento

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 323,213.00R$   77,571.12R$     

Valor Residual (VR) 64,642.60R$     15,514.22R$     
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 188.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

18.90R$                                                 4.54R$              11.81R$                            2.84R$               

188,540.92R$                                        6,464.26R$       180.76R$                          -R$                 

11.37R$                                                 0.39R$              

Custo Horário Produtivo
2.07R$                                                   0.50R$              Custo Horário Improdutivo

Fabricante

Caminhão basculante de 12m³

Composição do equipamento Chassi Caminhão PBT 16.000Kg 6x2 - VW Constellation 24.260 - 515174-0 (FIPE - 2022)
Carroceria Basculante de 12m³ - Facchini - Pesquisa de Mercado

20%
anos
horas
horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

 R$           23.44  R$                      14.65 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  195,005.18  R$                    180.76 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$           11.76  R$                            -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                                                  233.17 

 R$             2.56  R$                                                    14.32 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Composição Unitário de Custo:

Equipamento
Complemento

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 323,080.00R$   38,769.60R$     

Valor Residual (VR) 64,616.00R$     7,753.92R$       
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 188.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

18.89R$                                                 2.27R$              11.81R$                            1.42R$               

188,463.33R$                                        3,230.80R$       180.76R$                          -R$                 

11.37R$                                                 0.19R$              

Custo Horário Produtivo
2.07R$                                                   0.25R$              Custo Horário Improdutivo

Fabricante

Caminhão basculante de 6m³

Composição do equipamento Chassi Caminhão PBT 16.000Kg 4x2 - VW Constellation 17.260 - 515173-2 (FIPE - 2022)
Carroceria Basculante de 6m³ - Facchini - Pesquisa de Mercado

20%
anos
horas
horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

 R$           21.16  R$                      13.23 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  191,694.13  R$                    180.76 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$           11.56  R$                            -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                                                  229.02 

 R$             2.31  R$                                                    13.87 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 436,500.00R$   -R$                

Valor Residual (VR) 87,300.00R$     -R$                
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 56.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

25.53R$                                                 -R$                15.95R$                            -R$            

254,625.00R$                                        -R$                53.84R$                            -R$            

15.36R$                                                 -R$                

Custo Horário Produtivo
2.79R$                                                   -R$                Custo Horário Improdutivo R$             2.79  R$                           18.15 

=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

 R$           15.36  R$        -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                         113.47 

 R$  254,625.00  R$  53.84 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Investimento Médio (IM) Operação

 R$           25.53  R$  15.95 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante
Fabricante

horas
anos

Retroescavadeira

Composição do equipamento

20%

Retroescavadeira -- Motor: 70 kW, Escavação 4360 mm, Peso Max 11000 
kg   Caterpillar 420F2/420F2 IT - Pesquisa de Mercado

Equipamento



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 220,500.00R$   -R$                

Valor Residual (VR) 44,100.00R$     -R$                
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 37.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

12.89R$                                                 -R$                8.06R$                              -R$            

128,625.00R$                                        -R$                35.58R$                            -R$            

7.76R$                                                   -R$                

Custo Horário Produtivo
1.41R$                                                   -R$                Custo Horário Improdutivo

Impostos e Seguros (IS)  R$                           65.70 

 R$             1.41  R$                             9.17 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$             7.76  R$        -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  128,625.00  R$  35.58 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

 R$           12.89  R$    8.06 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Fabricante

Triturador de Galhos

Composição do equipamento Equipamento Triturador -- Motor: 50 CV, Rotação: 1500 RPM, Sistema de Corte: Disco; 
Corte: Ø230 (9”) mm; Produção: 12 – 15 m³/h -- Pesquisa de Mercado

20%
anos
horas
horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 187,841.00R$  -R$               

Valor Residual (VR) 37,568.20R$    -R$               
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 110.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

10.98R$                                               -R$               6.87R$                            -R$           

109,573.92R$                                      -R$               105.77R$                         -R$           

6.61R$                                                -R$               

Custo Horário Produtivo
1.20R$                                                -R$               Custo Horário Improdutivo

horas

Micro ônibus

Composição do equipamento Micro Ônibus -- MARCOPOLO VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO -                          
508067-3 (FIPE - 2022)

20%
anos

Equipamento

 R$          10.98  R$                6.87 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante
Fabricante
Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$            6.61  R$                   -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  109,573.92  R$            105.77 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Impostos e Seguros (IS)  R$                                   131.42 

 R$            1.20  R$                                       7.81 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Composição Unitário de Custo:

Equipamento
Complemento

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 398,066.00R$   95,535.84R$     

Valor Residual (VR) 79,613.20R$     19,107.17R$     
Vida Útil (VU) 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 204.0000 0.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.0000

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

23.28R$                                                 5.59R$              14.55R$                            3.49R$               

232,205.17R$                                        7,961.32R$       196.15R$                          -R$                 

14.00R$                                                 0.48R$              

Custo Horário Produtivo
2.55R$                                                   0.61R$              Custo Horário Improdutivo

Fabricante

Caminhão Roll on/ Roll off

Composição do equipamento Chassi Caminhão PBT 24.000Kg 6x4 - VW Constellation 26.280 - 515143-0 (FIPE 2022)
Carroceria Roll on/ Rol off 20m³ - Facchini - Pesquisa de Mercado

20%
anos
horas
horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

 R$           28.87  R$                      18.04 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  240,166.49  R$                    196.15 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$           14.48  R$                            -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                                                  260.69 

 R$             3.16  R$                                                    17.64 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Composição Unitário de Custo:

Equipamento
Complemento

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 323,080.00R$   387,696.00R$   

Valor Residual (VR) 64,616.00R$     77,539.20R$     
Vida Útil (VU) 6.00 6.00

Vida Útil (horas) 13680.00 13680.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00 2280.00

Juros (JU) 13.75% 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00% 50.00%

Potência (kw) 188.0000 95.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500 0.1500

Preço do Combustível (CO) R$ 6.4100 R$ 6.4100

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

18.89R$                                                 22.67R$            11.81R$                            14.17R$             

188,463.33R$                                        226,156.00R$   180.76R$                          91.34R$             

11.37R$                                                 13.64R$            

Custo Horário Produtivo
2.07R$                                                   2.48R$              Custo Horário Improdutivo

Fabricante

Varredeira Mecânica

Composição do equipamento Chassi Caminhão PBT 16.000Kg 4x2 - VW Constellation 17.260 - 515173-2 (FIPE - 2022)
Varredeira Bucher V80  - Pesquisa de Mercado

20%
anos
horas
horas
Selic (Set/2022)
Parâmetros de mercado
Fabricante

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

 R$           41.57  R$                      25.98 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  414,619.33  R$                    272.10 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

 R$           25.00  R$                            -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                                                  369.20 

 R$             4.55  R$                                                    29.55 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 14,302.00R$    -R$             

Valor Residual (VR) 2,860.40R$     -R$             
Vida Útil (VU) 5.00

Vida Útil (horas) 11400.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 11.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500

Preço do Combustível (CO) R$ 4.7600

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

1.00R$                                                 -R$              0.63R$                             -R$           

8,581.20R$                                          -R$              7.85R$                             -R$           

0.52R$                                                 -R$              

Custo Horário Produtivo
0.09R$                                                 -R$              Custo Horário Improdutivo R$          0.09  R$                           0.61 

=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

 R$          0.52  R$       -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                         10.10 

 R$    8,581.20  R$    7.85 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Investimento Médio (IM) Operação

 R$          1.00  R$    0.63 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

horas

Parâmetros de mercado
Fabricante
Fabricante

horas
anos

Motocicleta 160 CC

Composição do equipamento Honda CG 160 Start
811139-1 (FIPE - 2022)

20%

Equipamento



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 55,650.00R$    -R$             

Valor Residual (VR) 11,130.00R$    -R$             
Vida Útil (VU) 5.00

Vida Útil (horas) 11400.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 55.0000
Fator de Consumo (FC) 0.1500

Preço do Combustível (CO) R$ 4.7600

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

3.91R$                                                 -R$              2.44R$                             -R$           

33,390.00R$                                        -R$              39.27R$                           -R$           

2.01R$                                                 -R$              

Custo Horário Produtivo
0.37R$                                                 -R$              Custo Horário Improdutivo

Fabricante

Veiculo Leve

Composição do equipamento Equipamento

20%
anos

Gol 1.0 Flex 12V 5P

horas
horas

Parâmetros de mercado
Fabricante

5490-9 (FIPE - 2022)

 R$          2.01  R$       -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Manutenção

 R$          3.91  R$    2.44 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

 R$          0.37  R$                           2.38 
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição

Impostos e Seguros (IS)  R$                         48.00 

Investimento Médio (IM) Operação

 R$  33,390.00  R$  39.27 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica



Composição Unitário de Custo:

Equipamento Implemento
Valor de Aquisição (VA) 4,050.00R$     -R$           

Valor Residual (VR) 810.00R$        -R$           
Vida Útil (VU) 2.00

Vida Útil (horas) 4560.00
Horas de Trabalho Anual (HT) 2280.00

Juros (JU) 13.75%
Fator de Manutenção (FM) 50.00%

Potência (kw) 2.0000
Fator de Consumo (FC) 0.2000

Preço do Combustível (CO) R$ 4.7600

Equipamento  Implemento  SubTotal Equipamento  Implemento  SubTotal 

0.71R$                                                 -R$              0.44R$                             -R$           

3,037.50R$                                          -R$              1.90R$                             -R$           

0.18R$                                                 -R$              -R$                              -R$           

Custo Horário Produtivo
0.03R$                                                 -R$              Custo Horário Improdutivo R$        0.03  R$                           0.22 

=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))

 R$        0.18  R$       -   =(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Impostos e Seguros (IS)  R$                           3.28 

 R$  3,037.50  R$    1.90 =(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

Preço ANP (PB)

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Investimento Médio (IM) Operação

 R$        0.71  R$    0.44 =(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

horas

Parâmetros de mercado
Fabricante
Fabricante

horas
anos

Roçadeira costal

Composição do equipamento Roçadeira STIHL FS 290
Pesquisa de Mercado

20%

Equipamento



Ferramentas Preço Duração Preço unitário
Pá quadrada R$ 39.90 3.00 R$ 13.30
Garfo R$ 69.00 3.00 R$ 23.00
Vassourão R$ 22.90 1.00 R$ 22.90
Cone Sinalizador R$ 58.00 6.00 R$ 9.67
Foice R$ 72.90 4.00 R$ 18.23
Facão R$ 36.90 4.00 R$ 9.23
Cal (20Kg) R$ 58.00 1.00 R$ 58.00
Brocha R$ 11.90 1.00 R$ 11.90
Balde R$ 17.90 2.00 R$ 8.95
Carro de Mão R$ 389.90 6.00 R$ 64.98
Saco de Lixo - 200 Litros R$ 0.95 1.00 R$ 0.95
Nylon R$ 210.50 1.00 R$ 210.50
Tela de Proteção R$ 700.00 6.00 R$ 116.67
Lona Veicular R$ 980.00 6.00 R$ 163.33
Contentor em PEAD de 1.000 litros R$ 2,390.00 12.00 R$ 199.17
Caixa estacionária de 20m³ para Roll-On Roll-Off R$ 14,900.00 12.00 R$ 1,241.67
Combustíveis Preço unitário
Diesel S10 R$ 6.410 Preço ANP (PB)
Gasolina R$ 4.760 Preço ANP (PB)

EPI Preço 
Calça Refletiva R$ 39.90 
Camisa Refletiva R$ 29.90 
Boné R$ 12.90 
Calçado em couro R$ 52.90 
Protetor solar R$ 29.90 
Capa de chuva R$ 19.50 
Luvas pra limpeza geral R$ 9.85 
Luvas de Coleta R$ 17.50 
Capacete Florestal R$ 69.90 
Perneira Bidin R$ 65.50 
Avental de Raspa de Couro R$ 72.90 

Tabela de Referência de preços



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 1,310.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 20%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                   
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 1,310.00R$          
C Adicional de Insalubridade 242.40R$             
D Adicional Noturno -R$                   
E Hora noturna adicional -R$                   
F Adicional de Hora Extra -R$                   

1,552.40R$          

 Valor (R$) 
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                   
D Auxílio creche -R$                   
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 128.87R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Boné 8.00 8.60R$                 
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 
Luvas pra limpeza geral 24.00 19.70R$               

128.87R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 85.37% 1,325.28R$          

1,325.28R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 1,552.40R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 128.87R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,325.28R$          

3,645.86R$          

3,645.86R$          Total

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

Agente de Limpeza (20% de Insalubridade)

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 1,310.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 40%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                   
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 1,310.00R$          
C Adicional de Insalubridade 484.80R$             
D Adicional Noturno -R$                   
E Hora noturna adicional -R$                   
F Adicional de Hora Extra -R$                   

1,794.80R$          

 Valor (R$) 
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                   
D Auxílio creche -R$                   
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 144.17R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Boné 8.00 8.60R$                 
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 
Luvas de Coleta 24.00 35.00R$               

144.17R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 85.37% 1,532.22R$          

1,532.22R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 1,794.80R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 144.17R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,532.22R$          

4,110.50R$          

4,110.50R$          

Agente de Limpeza (40% de Insalubridade)

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 1,500.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 20%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                   
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 1,500.00R$          
C Adicional de Insalubridade 242.40R$             
D Adicional Noturno -R$                   
E Hora noturna adicional -R$                   
F Adicional de Hora Extra -R$                   

1,742.40R$          

 Valor (R$) 
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                   
D Auxílio creche -R$                   
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 143.88R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Boné 8.00 8.60R$                 
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 
Capacete Florestal 2.00 11.65R$               
Perneira Bidin 2.00 10.92R$               
Avental de Raspa de Couro 2.00 12.15R$               

143.88R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 85.37% 1,487.49R$          

1,487.49R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 1,742.40R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 143.88R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,487.49R$          

4,013.08R$          

4,013.08R$          

Operador de Roçadeira

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 1,984.24R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 0%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 1,984.24R$          
C Adicional de Insalubridade -R$                  
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

1,984.24R$          

 Valor (R$) 
A Transporte -R$                  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 100.57R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 

100.57R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,636.01R$          

1,636.01R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 1,984.24R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 100.57R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,636.01R$          

4,360.13R$          

4,360.13R$          Total

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

Fiscal II

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 2,205.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 0%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 2,205.00R$          
C Adicional de Insalubridade -R$                  
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

2,205.00R$          

 Valor (R$) 
A Transporte -R$                  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 100.57R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 

100.57R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,818.02R$          

1,818.02R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 2,205.00R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 100.57R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,818.02R$          

4,762.90R$          

4,762.90R$          

Fiscal III

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 1,400.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 20%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 1,400.00R$          
C Adicional de Insalubridade 242.40R$             
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

1,642.40R$          

 Valor (R$) 
A Transporte -R$                  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 100.57R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 

100.57R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,354.16R$          

1,354.16R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 1,642.40R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 100.57R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,354.16R$          

3,736.44R$          

3,736.44R$          

Porteiro

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 2,100.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 0%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 2,100.00R$          
C Adicional de Insalubridade -R$                  
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

2,100.00R$          

 Valor (R$) 
A Transporte -R$                  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 32.08R$               

Calça Refletiva 4.00 13.30R$               
Camisa Refletiva 4.00 9.97R$                 
Calçado em couro 2.00 8.82R$                 

32.08R$               

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,731.45R$          

1,731.45R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 2,100.00R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 32.08R$               
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,731.45R$          

4,502.84R$          

4,502.84R$          

Assistente Administrativo

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 2,750.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 0%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 2,750.00R$          
C Adicional de Insalubridade -R$                  
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

2,750.00R$          

 Valor (R$) 
A Transporte -R$                  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 540.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

639.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 32.08R$               

Calça Refletiva 4.00 13.30R$               
Camisa Refletiva 4.00 9.97R$                 
Calçado em couro 2.00 8.82R$                 

32.08R$               

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 2,267.38R$          

2,267.38R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 2,750.00R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 639.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 32.08R$               
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 2,267.38R$          

5,688.77R$          

5,688.77R$          

Encarregado Operacional

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 2,022.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 20%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 2,022.00R$          
C Adicional de Insalubridade 242.40R$             
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

2,264.40R$          

 Valor (R$) 
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 460.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

559.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 109.17R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Boné 8.00 8.60R$                 
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 

109.17R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,867.00R$          

1,867.00R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 2,264.40R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 559.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 109.17R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,867.00R$          

4,799.88R$          

4,799.88R$          

Operador de Máquina

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

Total



 Valor (R$) 
A Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
B Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana
C Salário normativo da categoria profissional 2,022.00R$          
D Data base da categoria (dia/mês/ano)
E Preço do Vale Transporte
F Dias Úteis (60 meses) 25.83
G Adicional de Insalubridade 20%
H Vale Alimentação 540.00R$             
I Assistência médica e familiar -R$                  
J Salário mínimo nacional 1,212.00R$          

 Valor (R$) 
A Salário Base 2,022.00R$          
C Adicional de Insalubridade 242.40R$             
D Adicional Noturno -R$                  
E Hora noturna adicional -R$                  
F Adicional de Hora Extra -R$                  

2,264.40R$          

 Valor (R$) 
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) 460.00R$             
C Assistência médica e familiar -R$                  
D Auxílio creche -R$                  
E Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49R$               
F Outros (especificar) - (Café da Manhã) 79.82R$               

559.31R$             

 Valor (R$) 
A Uniformes e EPIs Qt/ano 109.17R$             

Calça Refletiva 8.00 26.60R$               
Camisa Refletiva 8.00 19.93R$               
Boné 8.00 8.60R$                 
Calçado em couro 4.00 17.63R$               
Protetor solar 12.00 29.90R$               
Capa de chuva 4.00 6.50R$                 

109.17R$             

 Valor (R$) 
A Encargos Sociais e Trabalhistas 82.45% 1,867.00R$          

1,867.00R$          

A Módulo I – Composição da Remuneração 2,264.40R$          
B Módulo II – Benefícios Mensais e Diários 559.31R$             
C Módulo III - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 109.17R$             
D Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas 1,867.00R$          

4,799.88R$          

4,799.88R$          Total

MÓDULO III - Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Subtotal

MÓDULO III - Encargos Sociais e Trabalhistas

MÓDULO II - Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários

Motorista

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I - Composição da Remuneração

Total da Remuneração



NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000163/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13090.100645/2022-45

Salário Funcional 2022
Agentes de limpeza de serviços 1,310.00
Operador de roçadeira 1,500.00
Fiscais nível II 1,984.24
Fiscais nível III 2,205.00
Porteiro 1,400.00
Assistente administrativo 2,100.00
Encarregado de operação 2,750.00

Vale Alimentação 540.00
Café da manhã / Lanche Noturno 79.82

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000285/2022 
NÚMERO DO PROCESSO: 13090.101219/2022-29

Salário Funcional 2022
Motorista 2,022.00
Operador de Máquina 2,022.00

Vale Alimentação 460.00
Café da manhã / Lanche Noturno 79.82

Salário mínimo nacional 1212.00
Insalubridade 20% 242.40
Insalubridade 40% 484.80
Vale transporte 0.00
Seguro de vida, invalidez e funeral 19.49

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023


