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Retificação II 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE LÍQUIDO 
PEROLADO (CHORUME) GERADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE.   – SMCSU. 
 

Onde lê-se:  
 
1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao Pregão Eletrônico está disponível no Portal de 
Compras do Governo Federal – COMPRASNET., www.comprasnet.gov.br. 
 
1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do 
dia 08/03/2021. 
 
1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 
08/03/2021. 
  
1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 
08/03/2021. 

    

Leia-se: 

 
1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao Pregão Eletrônico está disponível no Portal de 
Compras do Governo Federal – COMPRASNET., www.comprasnet.gov.br. 
 
1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do 
dia 25/03/2021. 
 
1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 
25/03/2021. 
  
1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 
25/03/2021. 
 

Onde lê-se:  
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    
 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas! 

6.1.7. Apresentação de 1 (um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando qualificação operacional 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto da licitação. 
 
6.1.8. Licença de operação (LO emitida pela FEPAM) referente à atividade 
desenvolvida. 
 
6.1.9. Licença de operação (LO emitida pela FEPAM) individual para cada 
caminhão a ser cadastrado; 
 
6.1.10. Apresentar laudo do Immetro do(s) veículo(s) que irá(irão) realizar o 
transporte, em nome da empresa licitante, de certificado de inspeção veicular 
(CIV) e certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos (CIPP); 
 
6.1.11. Declaração assinada pelo responsável legal e responsável técnico da 
empresa licitante que a referida possui condições técnicas de atender a demanda 
deste certame e a todos os parâmetros, de forma a cumprir as exigências da 
FEPAM e da Resolução CONSEMA 355/2017 e suas alterações.  
 

Leia-se: 
 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA     
 
6.1.7. Apresentar Atestados de Capacidade Operacional, emitido em nome da 

empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter a licitante desempenhado satisfatoriamente atividades de 

natureza pertinente e compatível com objeto licitado; 

6.1.8. Licença de Operação (emitida pelo Órgão competente) referente à 

atividade de transporte rodoviário de produtos e ou resíduos perigosos em 

quantidades acima dos limites de isenção estabelecidos pela ANTT” – CODRAM 

4710.10; 

6.1.9. Licença de Operação (emitida pelo Órgão competente) individual para cada 

caminhão a ser cadastrado em nome da licitante; 

6.1.10. Apresentar laudo do Inmetro do(s) veículo(s) que irá(irão) realizar o 

transporte, em nome da empresa licitante, de certificado de inspeção veicular 

(CIV) e certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos (CIPP); 
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6.1.1. Declaração assinada pelo responsável legal e responsável técnico da 

empresa licitante que a referida possui condições técnicas de atender a demanda 

deste certame e a todos os parâmetros, de forma a cumprir as exigências da 

FEPAM e da Resolução CONSEMA 355/2017 e suas alterações. 

 

    

SUBSTITUIR NA ÍNTEGRA: 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 Contratação de empresa para o serviço de coleta, transporte e descarga de líquido 

perolado (CHORUME) gerado no Aterro Sanitário Municipal do Rio Grande, em caminhão 

auto vácuo com fornecimento de combustível, incluindo motorista habilitado e operador 

capacitado para carregamento/sucção no Aterro Sanitário Municipal do Rio Grande, e 

transporte e descarga na empresa Tratho Efluentes Ltda localizada na Avenida Santos 

Ferreira, 5780 – Olaria – CANOAS/RS.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

 O chorume é um resíduo líquido, de cor escura, produzido pela decomposição 

química e biológica dos resíduos que possuem uma grande carga orgânica. Por apresentar 

grandes concentrações de metais pesados e substâncias tóxicas, este percolado é altamente 

poluente e não pode ser despejado no solo, necessitando ser tratado de forma que atenda as 

normas ambientais, do contrário a única alternativa é a coleta e o transporte. O Município 

cuida para que estes não sejam lançados de forma incorreta no meio ambiente, sendo, 

portanto necessário à contratação do serviço relacionado acima, tendo por objetivo 

recepcionar, tratar e dispor adequadamente os rejeitos do tratamento dos efluentes gerados 

no Aterro Sanitário do Município do Rio Grande. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 
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Item Quantidade   Unidade                                       Descriçao 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

15.000 

 
 
 
 
 
        m³ 

 

Coleta e transporte à destinação final de efluentes (chorume). 

O serviço será executado dentro do horário das unidades 

receptoras de lixiviado líquido. Aos domingos e feriados, o 

serviço poderá ser executado mediante solicitação da 

fiscalização. 

. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1. Apresentar Atestados de Capacidade Operacional, emitido em nome da empresa 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a 

licitante desempenhado satisfatoriamente atividades de natureza pertinente e compatível 

com objeto licitado; 

4.2. Licença de Operação (emitida pelo Órgão competente) referente à atividade de transporte 

rodoviário de produtos e ou resíduos perigosos em quantidades acima dos limites de isenção 

estabelecidos pela ANTT” – CODRAM 4710.10; 

4.3. Licença de Operação (emitida pelo Órgão competente) individual para cada caminhão a 

ser cadastrado em nome da licitante; 

4.4. Apresentar laudo do Inmetro do(s) veículo(s) que irá(irão) realizar o transporte, em 

nome da empresa licitante, de certificado de inspeção veicular (CIV) e certificado de 

inspeção para o transporte de produtos perigosos (CIPP); 

4.5. Declaração assinada pelo responsável legal e responsável técnico da empresa licitante 

que a referida possui condições técnicas de atender a demanda deste certame e a todos os 

parâmetros, de forma a cumprir as exigências da FEPAM e da Resolução CONSEMA 

355/2017 e suas alterações. 

 

5. DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1. O chorume será recolhido das lagoas de armazenamento existentes no Aterro Sanitário 

do Rio Grande localizado Vila BR 392, 5º Distrito – Lomba da Quinta – Quinta – Rio 

Grande/RS {Coordenadas Geográficas: Latitude: -32,02892567 Longitude: -

52,28998661} através do serviço de coleta/sucção, e transportado e descarregado na 

empresa Tratho Efluentes Ltda localizada na Avenida Santos Ferreira, 5780 – Olaria – 

Canoas/RS {Coordenadas Geográficas: Latitude:  

-29,93232700  Longitude: -51,12801300}. 

5.2. A prestação de serviços de coleta/sucção, transporte e descarga de líquido percolado 

(chorume) proveniente do Aterro Sanitário do Rio Grande, em caminhão auto vácuo com 

no máximo 10 anos de fabricação, e em perfeitas condições de uso, limpeza e conservação, 

com todas as revisões e manutenções previstas, incluindo motorista habilitado e operador 

treinado para executar o carregamento/sucção e descarga. O caminhão utilizado na 

prestação do serviço deverá ser equipado com tanque de aço inox ou aço com revestimento 

contra corrosão. O serviço contratado será solicitado de forma parcelada, conforme as 

necessidades da Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos. 

6. DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços objeto desta licitação, ao contratante é reservado o direito de, sem de qualquer 

forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, diretamente ou por fiscais designados; 

6.2. É atribuição da fiscalização, solicitar aos supervisores/ encarregados da contratada o 

reparo/ correção de eventual imperfeição na execução dos serviços;  

6.3. Cabe a fiscalização proceder à avaliação dos serviços, de pleno conhecimento das partes, 

para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade 

e correção de rumos; 

6.4. Compete à fiscalização, executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente 

prestados sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. A contratada deverá possuir bombas de sucção, mangueiras, mangotes, conexões e 

veículos próprios para o serviço de carregamento, carga e descarga, bem como 

disponibilizar motorista habilitado, capacitado e treinado para transporte de cargas/resíduos 

perigosos conforme leis, normas e resoluções pertinentes, assim como operadores treinados 

para carregamento/sucção e descarga. 

7.2. A contratada deverá manter motorista e operador uniformizado e com identificação 

funcional, fornecer ao seu pessoal todos os EPI’s necessários para as operações envolvidas 

conforme legislação pertinente. Obs.: As despesas com motorista, estadia, alimentação e 

todos os insumos necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da 

empresa contratada, assim como: impostos e materiais, tais como, combustível, 

lubrificantes e manutenção dos veículos, substituição do equipamento, transporte e 

mobilização local; 

7.3. A responsabilidade pelo material percolado (chorume) será da empresa contratada 

desde o momento do carregamento até sua descarga na empresa de tratamento. 

7.4. É da contratada a responsabilidade total por qualquer decorrência do vínculo 

empregatício ou obrigações previdenciárias, referentes ao pessoal empregado nos serviços, 

inclusive no caso de reclamatórias trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal 

decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda. 

7.5. A contratada deve atender a todas as solicitações feitas pelo Município para o 

fornecimento de informações e dados sobre os serviços; 

7.6. A contratada deverá sanar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da 

notificação ou comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 

fiscalização do Município, bem como efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais 

ou materiais causados a terceiros ou ao patrimônio público, por seus funcionários em 

serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da comunicação do fato. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Remunerar a contratada na forma prevista no contrato e em seus anexos, após o atesto 

de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 
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8.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados, aplicando as devidas notificações 

e/ou multas quando da inobservância das normas contratuais, inclusive com o recebimento 

e apuração de queixas da população, decorrentes da operação do serviço. 

8.3. Fornecer todos os elementos técnicos necessários à prestação dos serviços que 

estiverem disponíveis na SMCSU e prestar todas as informações solicitadas pela 

contratada para o bom andamento dos serviços. 

 

9. DAS SANÇÕES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, uma vez verificado o nexo 

causal pela ação ou omissão da CONTRATADA, fica a mesma sujeita às seguintes 

sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, nas formas previstas nesta Cláusula; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 

 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. O serviço oriundo deste termo deverá iniciar-se a partir da data da ordem de serviço, 

dada por esta Secretaria; 

10.2. O registro de preço terá vigência de 12 meses. 

 

 

Rio Grande, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

Marlon Nunes Soares 
Secretário Interino 

 
   Catiane da Rosa Soares 

                                      Pregoeira 

 


