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jurídica, ou do domicílio do licitante referente à execução patrimonial,
no caso de pessoa física:

II - Quando se tratar de empresa com sede fora do Município de Ara-
ruama, o licitante deverá apresentar certidão/declaração expedida pela
Corregedoria local ou órgão equivalente do Judiciário, informando os
Cartórios de Distribuições existentes;

IV - Prova de ter a empresa capital totalmente integralizado e regis-
trado na Junta Comercial, na data da abertura do Envelope “A”, de
valor igual ou superior a 10% do valor estimado dos serviços orçado
pela Administração.

subitem 8.1. do presente edital, através de apresentação do Certifi-
cado de Prestação da Garantia para Licitar - Anexo IX (2a via).

Leia-se:

12.2.3.5 - da Qualificação Econômico Financeira

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do licitante refe-
rente ao último exercício;

II - Certidões negativas dos cartórios distribuidores da sede do lici-
tante, referentes à falência ou concordata, em se tratando de pessoa
jurídica, ou do domicílio do licitante referente à execução patrimonial,
no caso de pessoa física:

III - Quando se tratar de empresa com sede fora do Município de Ara-
ruama, o licitante deverá apresentar certidão/declaração expedida pela
Corregedoria local ou órgão equivalente do Judiciário, informando os
Cartórios de Distribuições existentes;

IV - Prova de ter a empresa capital totalmente integralizado e regis-
trado na Junta Comercial, na data da abertura do Envelope “A”, de
valor igual ou superior a 10% do valor estimado dos serviços orçado
pela Administração.

Onde se lê:

Item - 12.2.3.6

X - Certidão de Quitação Fiscal e/ou Certidão Positiva de Quitação
Fiscal com Efeitos de Negativa, emitida junto a Fazenda Municipal de
Araruama - RJ, para Contribuintes e Não Contribuintes;

Leia-se:

Item - 12.2.3.6

X - Certidão de Quitação Fiscal e/ou Certidão Positiva de Quitação
Fiscal com Efeitos de Negativa, emitida junto a Fazenda Municipal da
sede do licitante, para Contribuintes e Não Contribuintes;

Onde se lê:

Item - 12.2.3.6

VI - Certidão de Regularidade junto a Dívida Ativa Municipal;

Leia-se:

Item - 12.2.3.6

VI - Certidão de Regularidade junto a Dívida Ativa Municipal da sede
do licitante;

Item - 12.3

12.3.3- No interior do Envelope “B” deverão ser apresentados os do-
cumentos a seguir relacionados:

b) Composição detalhada dos valores do item Canteiro e Administra-
ção Local;

Leia-se:

Item - 12.3

12.3.3- No interior do Envelope “B” deverão ser apresentados os do-
cumentos a seguir relacionados:

a) Composição detalhada dos valores do item Canteiro e Administra-
ção Local para os serviços de coleta, transporte de RSD e RSS;

Onde se lê: - ANEXO VIII

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O foro do presente contrato será o da Comarca da Araruama, Estado
do Rio de Janeiro, excluído qualquer outro.
Leia-se:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá pre-
ver a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato,
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada,
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato e
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela con-
tratada;

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

VI - Certidão de regularidade no cadastro de atividades potencialmen-
te poluidoras da empresa junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis.

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

VI - Certidão de regularidade no cadastro de atividades potencialmen-
te poluidoras da empresa junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis a ser apresentada
no ato de homologação pela empresa vencedora.

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

VIII - Declaração de que a licitante possui garagem ou pátio de es-
tacionamento de modo que os veículos e equipamento não venham a
ficar estacionados e/ou instalados nas vias públicas do município;

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

VIII - Declaração de que a licitante vencedor do certame no ato da
homologação apresentara prova de possuir garagem ou pátio de es-
tacionamento de modo que os veículos e equipamento não venham a
ficar estacionados e/ou instalados nas vias públicas do município;

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

VIX - Declaração de que a licitante possui vestiários, refeitórios e de-
mais instalações de apoio aos trabalhadores em conformidade com as
normas do Ministério do Trabalho.

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

VIX - Declaração de que a licitante vencedor no ato da homologação
atendera a NR 24 quanto a possui vestiários, refeitórios e demais ins-
talações de apoio aos trabalhadores em conformidade com as normas
do Ministério do Trabalho.

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

X - Licença de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual do
Ambiente) que autorize a empresa a executar as atividades de coleta
e transporte de resíduos sólidos urbanos.

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

X - No ato da Homologação a licitante vencedora apresentara licença
de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual do Ambiente)
que autorize a empresa a executar as atividades de coleta e trans-
porte de resíduos sólidos urbanos.

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

XI - Licença de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual
do Ambiente) que autorize a empresa a executar as atividades de co-
leta e transporte de resíduos dos serviços de saúde.

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

XI - No ato da Homologação a licitante vencedora apresentara Licen-
ça de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual do Ambien-
te) que autorize a empresa a executar as atividades de coleta e trans-
porte de resíduos dos serviços de saúde.

Onde se lê:

Item - 12.2.3.4.1

XII - Licença de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual
do Ambiente) que autorize a empresa a executar o garageamento e
lavagem de veículos.

Leia-se:

Item - 12.2.3.4.1

XII - No ato da Homologação a licitante vencedora apresentara Licen-
ça de operação expedida pelo INEA-RJ (Instituto Estadual do Ambien-
te) que autorize a empresa a executar o garageamento e lavagem de
veículos.

Onde se lê:

9.3 - As empresas interessadas deverão agendar sua visita junto a
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos,
através do telefone (22) 2665-2493 e 2665-2035 até o 3º dia que an-
teceder ao da realização da visita técnica.

Leia-se:

9.3 - As empresas interessadas deverão agendar sua visita junto a
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos,
através do telefone (22) 2665-2121 R/237 e 211, ou na Rua Baster
Pillar s/n°, bairro Nossa Senhora das Graças (prédio da garagem da
Prefeitura) até o 3º dia que anteceder ao do término da realização da
visita técnica. O não comparecimento à visita técnica será conside-
rado como de pleno conhecimento da licitante quanto a todas as
nuanças e peculiaridades na prestação dos serviços objeto desta li-
citação, renunciando tacitamente a qualquer esclarecimento posterior,
ou exigência formulada no curso da prestação decorrente das carac-
terísticas municipais, não podendo vir a questionar em fase licitatória
ou contratual, na forma da Declaração de Dispensa de Visita Técnica,
constante do Anexo VI-A, devidamente assinada pelo representante
legal da empresa e pelo seu responsável técnico.

Onde se lê:

11.1 - Como remuneração mensal dos serviços objeto desta licitação,
será considerado o Valor Mensal Global resultante do produto entre
os valores unitários ofertados pela licitante em sua proposta de preços
e o quantitativo dos serviços prestados, devidamente atestados, apre-
sentados em conformidade com o Anexo IV - “Planilha de Medição”.

Leia-se:

11.1 - Como remuneração mensal dos serviços objeto desta licitação,
será considerado o Valor Mensal Global resultante do produto entre
os valores unitários ofertados pela licitante em sua proposta de preços
e o quantitativo dos serviços prestados, devidamente atestados, apre-
sentados em conformidade com o Anexo IV - “Planilha de Medição”.
O pagamento por serviços ou itens não previstos neste certame, ocor-
rerá com base no custo unitário constante no Sistema EMOP, acres-
cidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido em licitação. Os itens no-
vos não existente no Sistema EMOP terão seus custos limitados aos
indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/ SINA-
PI/SCO / PINI/ SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor
preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializado.

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVI-
ÇO

O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada pe-
lo menor preço global.

Leia-se:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVI-
ÇO

O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada pe-
lo menor preço unitário.

Onde se lê:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Leia-se:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

e

10 - Valores Estimados da Contratação:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) E COLETA E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) COM DESTINAÇÃO FINAL, NO MU-
NICÍPIO DE ARARUAMA-RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº EMOP Base JANEI-

RO/2017
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS

SERVIÇOS
QUANT. UNID VALOR

UNITÁ-
RIO

VALOR
MENSAL

VALOR GLO-
BAL (12 ME-

SES)
1 COMPOSIÇÃO

(Anexo 01)
COLETA E TRANSPORTE
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES C/CAMI-
NHÃO

2.310,62 T 352,25 813.906,05 9.766.872,62

COMPACTADOR, INCLUSI-
VE EQUIPE

2 COMPOSIÇÃO
(Anexo 02)

DESTINAÇÃO DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS DOMICI-
LIARES

2.310,62 T 60,92 140.774,540 1.689.294,42

3 COMPOSIÇÃO
(Anexo 03)

COLETA E TRANSPORTE
DE RESÍDUOS DO SERVI-
ÇO DE SAÚDE, INCLUSIVE
EQUIPE

7,42 MÊS 2359,76 17.509,39 210.112,64

4 COMPOSIÇÃO
(Anexo 04)

DESTINAÇÃO DE RESÍ-
DUOS DO SERVIÇO DE
SAÚDE

7,42 MÊS 4530,89 33.619,23 403.430,76

5 COMPOSIÇÃO
(Anexo 05)

CANTEIRO E ADMINISTRA-
ÇÃO LOCAL

1,00 MÊS 51538,53 51.538,53 618.462,41

TOTAL GERAL 1.057.347,74 12.688.172,85

*¹ Para o valor mensal e valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 1, há a necessidade
de se considerar o valor unitário de R$ 352,24574, ou seja até a 5ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 352,25 (Trezentos e cinquenta e dois reais e
vinte e cinco centavos).

*² Para o valor mensal e valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 2, há a necessidade
de se considerar o valor unitário de R$ 60,92500497, ou seja até a 8ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 60,92 (Sessenta reais e noventa e dois cen-
tavos

**³ Para o valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 3, há a necessidade de se con-
siderar o valor unitário de R$ 2.359,75561, ou seja até a 5ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 2.359,76 (Dois mil trezentos e cinquenta e nove
reais e setenta e seis centavos)

**4 Para o valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 4, há a necessidade de se con-
siderar o valor unitário de R$ 4.530,89353, ou seja até a 5ª casa decimal.

**5 Para o valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 5, há a necessidade de se con-
siderar o valor unitário de R$ 51.538,5341, ou seja até a 4ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 51.538,53 (Cinquenta e um mil quinhentos e trinta
e oito reais e cinquenta e três centavos)

R$ 12.688.172,85 (Doze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos).

Leia-se:
- Valores Estimados da Contratação:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RE-
SÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA-
RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Base : JA-

NEIRO/2017
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS
QUANT. UNID VA-

LOR
UNI-
TÁ-
RIO

VALOR
MENSAL
MÉDIO

VALOR
GLOBAL
(12 ME-

SES)

1 COMPOSIÇÃO
(Anexo 01)

COLETA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI-
LIARES C/CAMINHÃO COM-
PACTADOR, INCLUSIVE EQUI-
PE

2.310,62 T 335,45 775.094,71 9.301.136,46

2 COMPOSIÇÃO
(Anexo 03)

COLETA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS DO SERVIÇO DE
SAÚDE, INCLUSIVE EQUIPE

7,42 T 1.912,8114.193,07 170.316,84

3 COMPOSIÇÃO
(Anexo 05)

CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO
LOCAL PARA O SERVIÇO DE
COLETA E TRANSPORTE DE
RSD E RSS

1,00 MÊS 56.802,7856.802,78 681.633,38

TOTAL GERAL 846.090,56 10.153.086,68

*¹ Para o valor mensal e valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 1, há a necessidade
de se considerar o valor unitário de R$ 335,4487995, ou seja até a 7ª casa decimal.
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 335,45 (Trezentos e trinta e cinco reais e qua-
renta e cinco centavos).

**² Para o valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 3, há a necessidade de se con-
siderar o valor unitário de R$ 1.912,81266, ou seja até a 5ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 1.912,81 (Mil, novecentos e doze reais e oitenta
e um centavos)

**³ Para o valor global ser semelhante ao custo calculado no anexo 5, há a necessidade de se con-
siderar o valor unitário de R$ 56.802,7816, ou seja até a 4ª casa decimal
Tão logo para efeito de cálculo, será truncado para R$ 56.802,78 (Cinquenta e seis mil oitocentos e
dois reais e setenta e oito centavos)

R$ 10.153.086,68 (Dez milhões, cento e cinquenta e três mil, oitenta e seis reais e sessenta e oi-
to centavos).

Percentagem global estimada para o BDI é de 23,9%

Exclui-se o subitem do item 25:

25.3.2 A PREFEITURA Municipal de Araruama fica autorizada a reter o valor residual excedente da ga-
rantia, para satisfação de perdas e danos.

Exclui-se o Anexo IX - Certificado de Garantia para licitar

Exclui-se o item 8 e todos seus subitens.

Exclui-se o subitem do item 6:

6.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Comple-
mentar n° 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo os benefícios estabelecidos nos artigos 42
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