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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
  
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros, sito Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado no referido endereço, 
mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 30,00 
(trinta reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, 
gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no 
endereço de acesso http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. Os envelopes contendo 
proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Cássia dos Coqueiros, no dia 17 de julho de 2019, até às 15:00 horas, iniciando a 
sua abertura às 15:30 horas. 
 
 
Cássia dos Coqueiros, 27 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 
   

Dilma da Cunha Silva 
Prefeita Municipal 

http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br/
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________ 
 
CNPJ:________________________________________________________________________ 
 
 
ENDEREÇO:______________________________________________Nº __________________ 
 
 
BAIRRO:_____________________________CIDADE:_________________________________ 
 
 
 
ESTADO:_________________________________CEP: ________________________________ 
 
 
 
TELEFONE: (___)___________________EMAIL:_____________________________________ 
 
 
 
NOME: _______________________________________________________________________ 
 
 
RG:_______________________________CPF: _______________________________________ 
 
 
Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Data: ________________________ hora: _____:_____ 
 

Senhor Licitante, visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e essa empresa, solicita-se o preenchimento LEGÍVEL E CORRETO do termo 

de recebimento do edital e remeter à Comissão, por meio do e-mail: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. A falta da remessa do termo exime a 

Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações adicionais. 

 
  

mailto:licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO 
SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
Modalidade: Tomada de Preços 
 
Tipo: Menor preço  
 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 
 
Data da realização: 17 de julho de 2019 
 
Entrega de Envelopes: até as 15:00 horas - Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cássia 
dos Coqueiros -Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro- Cássia dos Coqueiros/SP. 
 
Horário de início da sessão: 15:30 horas 
 
Local da Sessão: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros - sito à Rua 
Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro, Cássia dos Coqueiros/SP. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica 
de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 44.229.805/0001-87, com 
sede administrativa à Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro, na cidade de Cássia dos 
Coqueiros, Estado de São Paulo, por intermédio da Senhora Prefeita, Dilma da Cunha Silva, 
bem como Comissão de Licitação, tornam público para conhecimento dos interessados, que no 
local, data e horário indicados neste preâmbulo, realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, 
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE 
RESÍDUOS DOMÉSTICOS, que será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 
n.º 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.º 155 de 27 de outubro de 2016, 
bem como pelas condições e prazos estabelecidos neste ato convocatório e nos respectivos 
anexos. 
 
1. DOS ANEXOS 
 
1.1. São anexos deste edital: 
 
I– Memorial Descritivo; 
II– Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
III– Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV– Modelo de Proposta Comercial; 
V– Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;  
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VI–Modelo de Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Seg. do Trabalho;  
VII– Declaração de Confecção e Colocação de Placa; 
VIII– Documentação para emissão de C.R.C.;  
IX– Modelo de Contrato, Termo de Ciência e de Notificação e; Declaração de disposição de 
documentos ao TCESP; 
X– Modelo de Atestado de Visita Técnica. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE 
TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA que integra este edital. 
 
3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto desta licitação e que atendam às exigências de habilitação. 
 
3.2. Não será permitida a participação: 
 
3.2.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
3.2.2. De Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.3. De empresas que se encontrem sob concurso de credores, dissolução e liquidação; 
3.2.4. Daqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar (artigo 87, IV 
da Lei nº 8.666/93) com órgãos da Administração Pública, e tenham sido punidos com 
impedimento e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93), com a 
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros1; e, 
3.2.5. De empresas que possuam entre seus sócios, servidor público da Prefeitura Municipal de 
Cássia dos Coqueiros; 
3.2.6. Não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 
8.4. 
 
3.3. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 deverão firmar DECLARAÇÃO, 
preferencialmente, nos termos do modelo estabelecido no Anexo II deste edital, devendo 
apresentá-la fora do Envelope nº 01 – Habilitação, já na fase de credenciamento. 
 
3.4. Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do 
Artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/1993:  
 

                                                           
¹SÚMULA Nº 51 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos 
estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e contratar 
(artigo 87, III da Lei nº 8.666/93), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador. 
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3.4.1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
3.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado;  
3.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para o credenciamento, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura; 
 
b) Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada 
do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes 
do mandante para a outorga; 
 
4.1.1. O representante legal ou procurador da licitante deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
4.1.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de 
declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
4.1.3. Encerrada a fase de credenciamento pela Comissão, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
 
4.1.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas 1 (um) licitante credenciado. 
 
4.2. O licitante também deverá apresentar, ainda na fase de credenciamento, e fora dos 
envelopes nº 01 e 02, uma DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO, 
preferencialmente, nos moldes do Anexo III deste edital.    
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4.3. Licitantes que desejarem enviar seus envelopes e declarações via postal deverão remetê-
los com AR – Aviso de Recebimento ao endereço constante no preâmbulo deste Edital, aos 
cuidados da Comissão de Licitação, devidamente identificado nos moldes do item 9.1.  

4.3.1. A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para 
representá-lo na sessão de procedimentos da Tomada de Preços, assim como importará 
preclusão do direito de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das 
decisões tomadas na sessão respectiva, salvo se, no horário regulamentar, apresentar-se o 
preposto/representante da empresa para credenciamento. 

4.3.2. A Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, não se responsabiliza por eventuais 
atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha 
contribuído, ou dado causa.   

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
5.1. A despesa total decorrente da contratação ora licitada será atendida pelas seguintes 
dotações orçamentárias do exercício de 2019: 
 

05.05.01-15.452.0007.2.048-33.9039.01.0110 (327) 
05.05.01-15.452.0007.2.048-33.9039.02.0105 (368) 

 
5.2. O valor estimado para a presente licitação é de R$ 149.690,00 (cento e quarenta e nove 
mil, seiscentos e noventa reais). 
 
 
6. DO SUPORTE LEGAL 
 
6.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
6.1.1. Constituição Federal; 
6.1.2. Constituição do Estado de São Paulo; 
6.1.3. Lei Orgânica Municipal; 
6.1.4. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93;  
6.1.5. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.º 155 de 27 de 
outubro de 2016; 
6.1.6. Demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
7. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

7.1. Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Cássia dos Coqueiros, sito à Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro, podendo adquiri-lo 
junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado no referido 
endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento 
de R$ 30,00 (trinta reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou 
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ainda, gratuitamente através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. 

7.2. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidas 
pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, desde que 
requeridas, por escrito e mediante protocolo até o 2º dia útil anterior à data de Abertura, no 
endereço acima, no horário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas ou pelo e-mail 
licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br; 

7.3. Em caso de não solicitação, pelas proponentes, de esclarecimentos e informações, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos, são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 
8. DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO E DO CADASTRAMENTO 
 
8.1. Para atualização do cadastro, caso se faça necessário, a documentação deverá ser 
apresentada até a data limite estabelecida no item 8.4., na Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, de segunda à sexta-feira, das 8:00 
às 16:00 horas; 
 
8.2. Para cadastramento, a documentação constante no Anexo VIII deverá ser apresentada até 
a data limite estabelecida no item 8.4., no horário das 08:00 às 16:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Cássia dos Coqueiros, no endereço indicado no preâmbulo deste edital;  
 
8.3. Os documentos para atualização de cadastro ou para cadastramento deverão ser 
apresentados no original ou em cópia autenticada; 
 
8.4. A entrega da documentação para atualização de cadastro ou cadastramento deverá ser 
realizada até o 3º (terceiro) dia anterior à data fixada para a apresentação dos envelopes, 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações; 
 
8.5. Se o cadastramento vier a ser indeferido, a licitante será imediatamente considerada 
inabilitada, qualquer que seja a fase em que se encontre o procedimento licitatório. 
 
 
9. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
9.1. Os interessados em participar do presente certame deverão entregar a documentação de 
habilitação e a proposta comercial, cada uma em envelope fechado e indevassável, contendo 
os seguintes dizeres no anverso: 
 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 
(razão ou denominação social, CNPJ e endereço do licitante) 

 

http://www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br/
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 
(razão ou denominação social, CNPJ, endereço e tel. do licitante) 

 
10. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
10.1. Os documentos exigidos são os seguintes: 
 
10.1.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros, observando-se que o cadastro deve ter classificação pertinente à categoria do 
objeto desta licitação ou ter provado condições de cadastramento até 03 (três) dias antes da 
entrega dos envelopes. 
 
10.1.1.1. A apresentação de CRC válido isenta a licitante de apresentar os documentos 
indicados no subitem 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista, caso estes estejam 
no prazo de validade; 
 
10.1.1.2. A apresentação de CRC válido não isenta a licitante de apresentar os documentos 
constantes nos subitens 10.1.2., 10.1.4., 10.1.5. e 10.1.6.. 
 
10.1.1.2.1. Será dispensada a apresentação dos documentos exigidos no subitem 10.1.2., no 
caso de terem sido apresentados na fase de Credenciamento; 
 
10.1.2. Habilitação Jurídica 
 
10.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
10.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e 
conforme o caso, em se tratando de sociedades empresárias ou simples, e, ainda, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
10.1.2.2.1. Os documentos descritos no subitem 10.1.2.2 deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 
10.1.2.3. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
 
10.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
10.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
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10.1.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 
10.1.3.3. Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação 
das seguintes certidões: 
 
10.1.3.3.1. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
expedida pela Fazenda Municipal; 
 
10.1.3.3.2. Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de 
Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou 
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob 
as penas da lei;  
 
10.1.3.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive 
as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
 
10.1.3.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
10.1.3.3.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
10.1.4. Qualificação Técnica 

10.1.4.1. Operacional: 
 
a. Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo 
de validade, junto ao CREA ou CAU; 
 
b. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 
Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registro(s) no órgão competente CREA ou CAU, no qual se indique que a empresa já executou 
obras similares ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser 
necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades suficientes para que separados 
ou em conjunto, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento), nos termos da Súmula nº 
242  do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, considerando a(s) parcela(s) de maior(es) 
relevância(s) técnica(s) de valor(es) significativo(s) especificada(s) abaixo: 

                                                           
2
 SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do 

inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
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Item Serviços   Quantidade mínima 

1 Execução de Calha de Concreto >ou= 202,00 m 

 
 
c. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico da empresa, adequados e 
disponíveis para a execução dos serviços contratados, devendo constar a qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, o tipo de vínculo 
profissional com a licitante, acompanhada de declaração formal de sua disponibilidade, nos 
termos da Súmula nº 253  do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data fixada para a 
apresentação das propostas; 
 
d. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do ANEXO VII, de que se vencedora 
for, providenciará e arcará com os custos da confecção e colocação de uma placa que deverá 
ser fixada em local visível na obra objeto desta licitação, 4.1.5 do Contrato a ser assinado, 
constante da minuta sob ANEXO IX, deste Edital; 
 
10.1.4.2. Profissional: 
 
a. Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo CREA 
ou CAU e em nome do responsável técnico, que se responsabilizará pela execução dos serviços 
contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data fixada para a apresentação das propostas, 
de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto desta 
licitação e que façam explícita referência a execução de serviços conforme parcelas de 
relevância definidas no subitem “b”, do item 10.1.4.1. nos termos da Súmula nº 234 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
b. Atestado de Visita Técnica emitida pelo Servidor Designado para Acompanhar a inspeção; 
 
10.1.5. Qualificação Econômico Financeira 
 
10.1.5.1. Apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes; 

                                                                                                                                                                          
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a 
imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 
consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado. 

 
3
 SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 
4
 SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de 

engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de 
maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos. 
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10.1.5.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor, conforme Súmula nº 505 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
 
10.1.5.2. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a 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, observadas as seguintes previsões: 
 
10.1.5.2.1. A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua 
elaboração, deverá: 
 
a. Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido transcritos o 
Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício; 
a1. Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os 
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta Comercial; 
b. A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e 
a certidão de arquivamento na Junta Comercial; 
c. A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de dois 
indicadores contábeis abaixo especificados, que deverá ser apresentado com sua memória de 
cálculo devidamente assinado pelo contador chefe da licitante: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 
Ativo Circulante (AC) / Passivo Circulante (PC) = Maior ou igual 1.00 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 

{Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo(RLP} / {Passivo Circulante(PC) + Exigível a 
Longo Prazo (ELP)} = Maior ou igual a 1.00 

 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 

{Passivo Circulante (PC)+ Exigível a Longo Prazo (ELP)} / Ativo Total(AT) = Menor ou igual 0,5 
 

10.1.5.2.2. As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas e 
as demais empresas, não optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão 
apresentar: 
 
a. Fotocópia do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
b. Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica; 

                                                           
5 SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em 
recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-
financeira estabelecidos no edital. 
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10.1.5.3. Comprovação da licitante de ter capital social e registrado na Junta Comercial ou 
repartição correspondente na data da apresentação das propostas, igual à R$ 14.969,00 
(quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais), correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação; 
 
10.1.5.4. Comprovante de recolhimento da garantia para licitar, no valor de R$ 1.496,90 (um 
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), em qualquer das modalidades 
previstas nos incisos I, II e III § 1º do Artigo 56 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 
 
10.1.5.4.1. Caução em dinheiro; 
 
10.1.5.4.1.1. A caução em dinheiro deverá ser recolhida junto às agências bancárias 
autorizadas a receber receitas da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, com 
fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital. 
 
10.1.5.4.2. Caução em títulos da dívida pública, desde que 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; 
 
10.1.5.4.3. Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável; e 
 
10.1.5.4.4. Fiança bancária. 
 
10.1.5.4.5. A garantia de participação prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança 
bancária deverá deixar explícita a cobertura integral da proposta do licitante, inclusive quanto 
ao pagamento imediato à Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, das penalidades 
moratórias e/ou punitivas porventura aplicadas à licitante. 
  
10.1.5.4.6. As garantias de participação na licitação, serão devolvidas em 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da Assinatura do Contrato pela licitante vencedora; 
 
10.1.5.4.7. Os pagamentos decorrentes da garantia de participação não caracterizarão 
reposição de despesas e serão devidas pelo segurador ou pelo fiador sempre que resultar 
infrutífera a intimação administrativa ou extrajudicial feita à licitante inadimplente, sem 
necessidade de qualquer outra interpelação. 
 
10.1.5.4.8. O prazo de validade de qualquer garantia prevista neste item deverá estender-se, 
no mínimo, por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de vencimento da validade 
da proposta garantida. 

 
10.1.6. Documentação Complementar - Declarações 

 
10.1.6.1. Declaração de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, trabalhadores 
menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 
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qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, conforme determina o art. 27, V, da Lei 
Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 9.854/99, observados, preferencialmente, os 
termos do Anexo V. 
 
10.1.6.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal do 
licitante, assegurando que o mesmo atende às normas relativas à saúde e segurança do 
trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual, observado, 
preferencialmente, o modelo que integra este edital como Anexo VI. 
 
10.2. Os documentos de que trata o item 10.1. deverão, conforme o caso, ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os 
documentos obtidos por meio eletrônico. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante 
cotejo da cópia com o original, pela Comissão de Licitação, antes do início da sessão. 
 
10.2.1. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem 
documentos com prazo de validade vencido. 
 
10.3. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida 
em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.3.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO 
DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS. 
 
10.4. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos do art. 
42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei 
Complementar n.º 155 de 27 de outubro de 2016.  
 
10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar n.º 155 de 27 de outubro de 
2016. 
 
10.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.5.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
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10.5.3. Ocorrendo a hipótese do subitem 10.5.2, será procedida a convocação dos licitantes 
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, devendo a 
Comissão examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor.  
 
10.5.3.1. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
11. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 
 
11.1. A Proposta de Preço deverá ser formulada em uma via, inserida em envelope fechado, 
contendo na parte externa o nome da empresa proponente e seu endereço, bem como o 
número da presente licitação e a indicação do órgão licitante, conforme item 9.1 do edital. 
 
11.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas 
expressões técnicas de uso corrente, utilizando-se preferencialmente o modelo a que se refere 
o Anexo IV, datilografado, impresso ou preenchido a mão com letra legível, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante ou pelo procurador. 
 
11.3. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
11.4. Deverão estar consignados na proposta: 
 
11.4.1. A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 
 
11.4.2. Preço(s) do(s) produto(s); 
 
11.4.2.1. O preço deverá ser cotado em valor unitário, total por item e global geral, em 
moeda corrente nacional, com precisão de duas casas decimais; 
 
11.4.3. Cronograma físico-financeiro; 
 
11.4.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sessão pública de pregão. 
 
11.4.5. Prazo máximo de execução da obra, não superior há 12 (doze) meses; 
 
11.4.6. Declaração impressa na proposta de que os preços ofertados contemplam todos os 
custos diretos e indiretos inerentes ao objeto da presente licitação. 
 
11.4.6.1. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos, como 
por exemplo: embalagem, mão-de-obra, transporte, administração, emolumentos e tarifas, 
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seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer 
outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução total do objeto da 
presente licitação. 
 
12. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
12.1. A sessão pública para processamento do pregão dar-se-á no dia, horário e local 
estabelecidos no preâmbulo do presente edital, em ato público, iniciando-se pelo 
credenciamento dos interessados em participar do certame, conforme protocolo de 
envelopes. 
 
12.2. Encerrado o credenciamento, a Comissão de Licitação promoverá a abertura dos 
envelopes de nº 01 e 02, referentes à Documentação de Habilitação e, Proposta de Preço 
respectivamente, e a Declaração de Habilitação a que se refere o Anexo III.  
 
12.3. Não será possível a admissão de licitantes retardatários, ou seja, daqueles que efetuarem 
o protocolo de envelopes fora do horário estabelecido. 
 
12.4. Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a Comissão submeterá a documentação 
neles contidos ao exame e rubrica de todos os proponentes e aos membros da comissão. 
 
12.5. Informados os participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes de 
Habilitação e após transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa ao 
exercício deste direito, ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão 
procederá à abertura dos envelopes da Proposta de Preço. 
 
12.6. Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão e pelos representantes 
dos proponentes que se fizerem presentes. 
 
12.7. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 
observadas rigorosamente as especificações constantes deste Edital; 
 
12.7.1. Após abertos os envelopes contendo as propostas, a Comissão analisará as propostas, 
desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições 
fixados no edital, e/ou que apresentem preço ou vantagem baseada exclusivamente nas 
propostas dos demais licitantes. 
 
12.8. A critério da Comissão, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser 
convocados os participantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas, 
em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.9. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, por item/total/lote/global, procedendo-se 
às correções no caso de eventuais erros. 
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12.10. As propostas que atenderem às condições previstas no presente instrumento 
convocatório serão ordenadas em ordem crescentes, segundo os preços globais propostos. 
 
12.10.1. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o direito de preferência à contratação, observados os 
seguintes critérios: 
 
12.7.6.1. Entende-se por empate, a situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao valor da proposta melhor classificada; 
 
12.7.6.2. A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, 
situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 
 
12.7.6.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 12.7.6.2., serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo 
estabelecido; 
 
12.7.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 12.7.6.1., será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
12.7.6.5. A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada e que se 
enquadra no subitem 12.7.6.2. deverá apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
12.7.7. Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nº 01 e 02 no mesmo dia e/ou 
se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, a Comissão poderá 
interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em ata os 
motivos da interrupção.  
 
12.7.7.1. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
12.7.8. A Comissão, na fase de julgamento, poderá promover qualquer diligência que julgar 
necessária à análise das propostas, da documentação, e das declarações apresentadas, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
recebimento da convocação. 
 
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
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13.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar as disposições 
deste edital. 
 
13.2.  As impugnações devem ser protocoladas, por escrito, dirigidas ao subscritor deste Edital, 
até o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data de entrega dos envelopes, nos termos do 
artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, protocolada junto a 
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, endereçada ao Departamento de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, diariamente das 08:30 às 17:00 
horas, horário de atendimento da Prefeitura. 
 
13.2.1. A impugnação deverá ser acompanhada, necessariamente, da seguinte documentação: 
 
13.2.1.1. Pessoa Jurídica: 
 
a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e última alteração (no 
caso de sociedades comerciais), cópia do registro comercial (no caso de empresa individual) e 
no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento de eleição de seus 
administradores; 
b) Carteira de Identidade do proprietário ou procurador (cópia); 
b.1) Se procurador, procuração particular com firma reconhecida ou pública (cópia); 
 
13.2.1.2. Pessoa Física: 
 
a) Copia da Carteira de Identidade do interessado; 
 
13.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame.  
 
13.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, 
implicará na plena aceitação das condições nele estabelecidas por parte das interessadas. 
 
 
14. DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. Dos atos realizados pela Comissão durante a sessão pública de processamento do 
pregão, cabe recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias. 
 
14.1.1. O licitante interessado em recorrer deve manifestar verbalmente sua intenção na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção. 
 
14.1.2. O prazo para apresentação do recurso escrito começará a correr a partir do primeiro 
dia em que houver expediente na Prefeitura Municipal, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a 
correr imediatamente após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
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14.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
14.1.4. Interposto o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
14.1.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório e convocará os beneficiários para assinatura do contrato.  
 
14.1.6. O recurso contra decisão da Comissão terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.1.7. Os recursos devem ser protocolados diretamente no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Cássia dos Coqueiros, dirigidos à Prefeita Municipal de Cássia dos Coqueiros.  
 
15. DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1.: O Contrato será formalizado com observância às disposições do presente Edital e 
anexos, bem como a legislação pertinente, devendo ser subscrito pela autoridade que assinou 
o edital, pelo licitante vencedor e pelo proponente que concordar em executar o objeto da 
licitação pelo preço e nas mesmas condições do primeiro colocado. 
 
15.1.1. A empresa ganhadora será notificada pessoalmente, via “fac-símile”, e-mail ou via 
correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação, 
assinar o contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente. 
 
15.1.2. A licitante que, convocada para assinar o contrato, deixar de fazê-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação. Presume-se a desistência da 
Licitante de celebrar Contrato quando, esgotado o prazo respectivo estipulado para sua 
celebração, não tenha ocorrido à aposição de assinatura de seus representantes legais no 
instrumento formal do Contrato. 
 
15.2.:O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo; 
 
16. FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS: 
 
16.1. A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras sendo 
designada pela Secretária da Pasta a Sra. Carla Carolina da Cunha, com poderes para verificar 
se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) qualidade, E CASO 
SEJA NECESSÁRIO (exigindo os testes e ensaios definidos nas Normas da ABNT) analisar e 
decidir sobre oposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços, fazer 
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qualquer advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de 
multas ou outras penalidades no contrato. 
 
16.2. A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 
 
17. DOS PAGAMENTOS 
 
17.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados 
mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente acompanhado do relatório 
final descrevendo os serviços efetuados pela CONTRATADA, os quais deverão ser devidamente 
atestados pela Prefeitura. 
 
17.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da 
dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 
17.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção. 
 
17.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA. 
 
17.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 
de correção monetária ou reajuste. 
 
18. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO 
 
18.1. O preço é fixo e irreajustável. 
 
18.2. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. A recusa injustificada do licitante convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 
 
19.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
 
19.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 

 
19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora 
sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
 
19.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 
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19.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 
 
19.2.3. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida. 
 
19.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à contratada as 
seguintes penalidades: 
 
19.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
 
19.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 
fim. 

 
19.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
19.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais 
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 
 
19.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
contratada, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 
 
19.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data 
de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de 
recolhimento oficial. 
 
 
20. DO FORO 
 
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais 
pendências oriundas do presente Edital, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações ou 
submetidos à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros. 
 
21.2. A participação na presente licitação importa na irrestrita e irretratável aceitação desse 
edital e seus anexos. 
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21.3. Fica expressamente reservado à Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, o direito 
de revogar ou anular em decisão fundamentada a presente licitação, ficando assegurado, em 
caso de desfazimento do presente processo licitatório, o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 
 
21.4. As empresas proponentes que não atenderem às exigências desta licitação serão 
automaticamente desclassificadas. 
 
21.5. Não é permitida a subcontratação parcial ou total do objeto ora licitado sem a anuência 
da contratante. 
 
21.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não farão jus 
a quaisquer vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 
 
21.7. A Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros poderá solicitar, de qualquer licitante, 
informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da 
documentação ou da proposta financeira apresentadas. 
 
21.8. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos 
apresentados à Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, quando solicitados 
eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação. 
 
21.9. Para conhecimento do público, expede-se o presente instrumento convocatório. 
 
 
 
Cássia dos Coqueiros, 27 de junho de 2019. 
 
 
 

Dilma da Cunha Silva 
Prefeita Municipal  
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ANEXO I 
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1 - INTRODUÇÃO 

A maior parte dos resíduos gerados no país é disposta de forma incorreta em lixões a céu 

abertos, ou em terrenos sem preparo, trazendo graves consequências para o meio ambiente, 

sendo que os casos de contaminação do solo e da água crescem gradativamente e, além disso, 

também promovem a proliferação de vetores de doenças, atingindo as comunidades mais 

carentes que habitam as proximidades destes locais. No atual cenário em que vivemos, sabe-

se que a maneira mais correta de se destinar resíduos que já não tem meios de voltar para o 

ciclo produtivo, são em aterros sanitários licenciados. No presente trabalho foi proposto um 

projeto de implantação de aterro sanitário e implantação de barracão de reciclagem 

localizados no município de Cássia dos Coqueiros, contendo os procedimentos necessários 

para o correto planejamento, licenciamento e implantação do sistema de destinação final. A 

metodologia aplicada baseou-se em orientações da CETESB e outros órgãos relacionados ao 

presente objeto. 

 

2 - APRESENTAÇÃO 

Devido ao grande volume de lixo produzido pela população em quantidades cada vez maiores, 

a destinação final adequada de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), atualmente, é considerada 

como um dos principais problemas de qualidade ambiental das áreas urbanas no Brasil, uma 

vez que a maior parte dos resíduos é destinada de forma incorreta, sem levar em conta os 

danos causados ao meio ambiente. 

É evidente a necessidade de se promover uma gestão adequada das áreas de disposição de 

resíduos, no intuito de prevenir ou reduzir os possíveis efeitos negativos ao meio ambiente ou 

à saúde pública. A busca de soluções tem envolvido, sobretudo, a implantação de áreas pré-

dimensionadas e regulamentadas para disposição de resíduos.  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo descrever os procedimentos 

necessários para o correto planejamento, licenciamento e implantação do aterro em valas no 

município de Cássia dos Coqueiros - SP. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS 

COQUEIROS 

A figura abaixo ilustra a localização de Cássia dos Coqueiros no Estado de São Paulo de acordo 

com a sua participação no CBH-PARDO. Localiza-se a uma latitude 21º16'58" sul e a uma 

longitude 47º10'11" oeste e uma altitude de 890 metros. 
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O município de Cássia dos Coqueiros pertence à Região Administrativa de Ribeirão Preto e 

Região de Governo de Ribeirão Preto. 

De acordo com as informações fornecidas pela Fundação SEADE, os dados estatísticos e 

socioeconômicos, assim como as projeções das populações total e urbana residentes no 

município de Cássia dos Coqueiros evoluem conforme os dados abaixo. 

Tabela 1 - Perfil Sócio Econômico 

Área (Km
2
) - 2018 191,68 

Taxa Geométrica de Crescimento anual da 

População - 2000/2018 (% a.a.) 
-0,57 

Densidade Demográfica (hab./Km
2
) - 2018 13,14 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

IDHM - 2000 
0,734 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - 

2014 

Grupo 3 - Municípios com nível de riqueza baixo, mas 

com bons indicadores nas demais dimensões/ Grupo 

4 - Municípios que apresentam baixos níveis de 

riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou 

escolaridade 

Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) 

2016 
- 

População Estimada em 2014 (hab.) 2.518 

Renda per Capita - 2010 (em reais correntes) 511,87 

Grau de Urbanização em 2018 (%) 75,22 

Fonte: SEADE (2018). 

 

3.1 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

Descoberta no final do século XVIII por expedicionários que buscavam metais preciosos longe 

da costa, à região tinha, como grande riqueza, um planalto coberto de matas cortadas por um 

rio cheia de cachoeiras e vasta plantação de coqueiros agrestes. Esses coqueiros deram origem 

à grande fazenda onde a história da cidade de Cássia dos Coqueiros começou a ser traçada. 
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A passagem de Sesmaria a vilarejo foi rápida e, em 13 de abril de 1898, por provisão do Vigário 

Capitular Cônego Esechias Galvão de Fontoura, foi criada a paróquia de Santa Rita de Cássia 

dos Coqueiros. Três anos mais tarde foi instalado o distrito policial do município. Em 1899 o 

lugar recebe o título de Distrito da Paz através da Lei 680 de 14 de setembro, em 1958 é 

oficializado município. 

 

3.2 - SITUAÇÃO MUNICIPAL QUANTO AO LIXO DOMICILIAR 

Cássia dos Coqueiros possui um Aterro Sanitário, com área de 2.500 m², com renovação de 

licença de operação negado sob o número de 04000545, datado de 06/02/2018, por falta de 

área para disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. O aterro encontra-se localizado 

nas coordenadas UTM N 278.676 e E 7.645.752, com altitude média de 1000 metros. 

Atualmente quem realiza a coleta no município é a própria prefeitura municipal e o destino 

dos resíduos é o aterro sanitário municipal. 

De acordo com o enquadramento dos municípios do Estado de São Paulo, quanto às condições 

de tratamento e disposição dos resíduos domiciliares (IQR), em 2011 á 2016, realizado pela 

CETESB, os dados de Cássia dos Coqueiros, relacionados ao aterro evoluem a seguir: 

 

Município 
Lixo 

(t/dia) 
Inventário Enquadramento 

Cássia dos 

Coqueiros 
1,24 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A IQR IQR IQR IQR IQR IQR 

7,8 6,8 7,4 8,3 8,1 7,1 

Fonte: Cetesb - Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, 2016. 

 

O Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR classifica como Condição Adequada (A), o 

atual aterro sanitário em valas do município, que segundo o relatório, possuí licença de 

implantação e operação. Importante ressaltar a evolução referente à quantidade de resíduos 

sólidos dispostos. 

O Aterro existente no município, tem quase todo seu volume preenchido, por este motivo a 

Prefeitura Municipal vem por meio deste requerer recursos para o projeto de implantação de 

um novo aterro no município. 
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3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA NOVA ÁREA 

A nova área, onde pretende-se realizar os estudos pertinentes ao presente trabalho, para 

enfim executar a implantação de um aterro sanitário licenciado, que atenda às necessidades 

da demanda de produção de resíduos urbanos do município, está localizada no Sítio Santa 

Lucia, nas coordenadas UTM X: 278.605,99 Y: 7.645.827,49. 

Com uma área de 10.000,00 m² ou 1,00 ha, caracterizará o mais novo local para disposição 

correta de resíduos, através de dispositivos que impeçam a percolagem de líquidos poluentes 

e degradação do meio ambiente no local. 

 
Imagem do local do novo aterro sanitário. 

 

4 - OBJETIVO GERAL 

No Projeto de Implantação de Aterro Sanitário, objetiva-se a análise, planejamento e 

dimensionamento do novo aterro, na área anteriormente especificada, que fará parte do 

sistema de destinação final de resíduos do município. 
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Serão realizados diversos estudos, que serão detalhados no presente Termo de Referência. 

Pretendendo-se assim projetar e dimensionar todos os dispositivos presentes, no sistema de 

disposição final de resíduos, intitulado aterro sanitário em valas. 

 

5 - PROGRAMA DE TRABALHO 

5.1 - DIAGNÓSTICO DA ÁREA 

Nesta etapa, serão feitos estudos em campo, visando uma síntese de dados para futuro 

dimensionamento das estruturas, que farão parte do sistema de disposição final de resíduos, 

denominado Aterro Sanitário, entre esses estudos temos: 

 Análise Fotogramétrica Digital, deverá ser realizado antes dos levantamentos em 

campo, análise da área através de imagens de satélite do ano de 2018, de satélites 

como Landsat 8, para posicionamento de zonas de interesse, definição de recursos 

naturais próximos e definição de uso e ocupação do solo, que possibilitará uma maior 

precisão nos levantamentos em campo. A análise poderá também, auxiliar no cálculo 

do coeficiente “run off”, para dimensionamento do sistema de drenagem; 

 Cadastramento de Propriedades Vizinhas Por Tipo; 

 O Cadastramento Da Vegetação Existente, será realizado na área e em seus limites, 

demarcando o tipo da vegetação, sua densidade, entre outros aspectos, 

compreendendo também a ocupação do solo local; 

 O Cadastramento de Corpos D’água Próximos a Área, deverá ser realizado num raio 

de 300 metros, anotando as principais características do curso hídrico. 

 Levantamento planialtimétrico cadastral, deverá ser realizado com equipamento 

específico para tal fim e gerar o MDE do local. 

Todos os cadastramentos, deverão ser realizados com GPS de mão, ou equipamento que 

facilite a transposição dos dados, para o formato digital e sua posterior manipulação. 
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5.2 - DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Com os dados de campo consolidados, pode se iniciar a segunda etapa do projeto, que 

consiste na concepção do projeto, apresentado por meio de elementos gráficos, planilhas, 

memorial descritivo, memorial de cálculo, detalhes, entre outros, divido em etapas: 

 O Memorial de Cálculo das Valas, vai viabilizar através do estudo de situação atual, 

densidade populacional, clima e declividade, os volumes de valas a serem implantadas 

e o prazo a serem implantadas, tendo em vista que serão utilizadas conforme a 

disposição de resíduos é feita;  

 O memorial de Cálculo do Sistema de Drenagem Superficial, deverá apresentar o 

dimensionamento, declividade e dimensões adequadas aos dispositivos, levando em 

consideração a hidrologia local, calculada através de dados de precipitação histórica 

do local, coeficiente “run off” que deverá ser calculado através da análise de ocupação 

do solo local por meio de análise fotogramétrica, tempo de concentração através da 

delimitação das microbacias de contribuição, área das mesmas e período de retorno, 

por fim utilizando a fórmula de “manning” e equação da continuidade, para 

delimitação das seções dos dispositivos; 

 A Estimativa de Vida Útil do Aterro, calcula através da quantidade de lixo gerado por 

dia e o volume disponível do aterro, quantos anos a disposição de resíduos será viável 

no local; 

 A Descrição do Cercamento da Área e Portão de Acesso, deverá através das valas e 

dispositivos previamente projetados, conceber a melhor disposição para a entrada e o 

cercamento do aterro, tendo em vista a melhor logística para entrada e saída de 

maquinário do Aterro; 

 A Implantação de Cerca Viva, deve funcionar como um isolamento visual eficiente, 

reduzindo os impactos visuais nos arredores do aterro; 

 As Planilhas de Custo e Cronograma de Obras, vão possibilitar o planejamento por 

parte da prefeitura, no que se refere à disponibilização de recursos, para realização 

das obras de implantação do aterro; 
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 A Elaboração de Plantas e Mapas, deverão compor uma síntese de elementos 

gráficos, em escala compatível, nos formatos A1 ou superior, com cotas, curvas de 

nível, indicação de norte magnético e legendas. Contendo planta de implantação, 

mapa de declividade, mapa de uso e ocupação de solo, diagramas de fluxo de 

operação e utilização, cortes, detalhes e memorial descritivo dos dispositivos, 

contendo especificações para execução de obras. É importante salientar que todos os 

produtos já elaborados, como cadastro da área, levantamento topográfico, entre 

outros levantamentos já realizados, deverão ser fornecidos pela Prefeitura à empresa 

que irá executar os serviços, no caso de certame licitatório; 

 A Emissão de Licenças em Órgãos Competentes, contempla ao final das projeções, 

com cálculos, elementos gráficos, planilhas, memorial descritivos e tudo mais que fizer 

parte do projeto, o licenciamento para a implantação do aterro no município e tudo 

mais que fizer necessário, junto a órgãos competentes à essas funções. 

 Todas as projeções, dimensões, cálculos e metodologias de desenvolvimento, devem seguir 

principalmente a norma ABNT NBR 8419 - “Apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos” e todas as recomendações técnicas de órgãos como CETESB e DAEE. 

 

5.3 - PRODUTOS ESPERADOS PARA EMISSÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL 

1. Documentações; 

2. Análises; 

3. Memorial de caracterização do Empreendimento - MCE; 

4. Estudo ambiental para aterros sanitários (Capacidade até 10 t/dia): 

 Memorial descritivo: 

4.1. Informações sobre a área 

 Localização; 

 Topografia; 
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 Dimensões; 

 Características do solo (sondagem com nível da água, tipos de solo e coeficientes 

de permeabilidade determinado in situ); 

 Descrição da vizinhança contendo: Corpos d’água (classe, uso atual e futuro, 

distâncias, pontos de captação), Equipamentos urbanos (residências, escolas, etc), 

Uso do solo (classe, culturas, pecuárias, etc); Acessos existentes, Vegetação no 

local e no entorno do empreendimento. 

4.2. Informações sobre o empreendimento 

 Dimensionamento (valas, drenagem, etc); 

 Vida útil; 

 Infra estrutura necessária; 

 Cercas; 

 Isolamento visual; 

 Portaria; 

 Drenagens; 

 Uso pretendido para a terra de escavação excedente; 

 Uso futuro pretendido para a área; 

 Planilha de custos; 

 Cronograma da obra. 

 Planta em escala 1:50.000, georreferenciada, contemplando os municípios do entorno, 

as alternativas locacionais para o empreendimento e demais informações que 

justifiquem a exclusão dessas áreas para a implantação do aterro. 

 Planta em escala 1:50.000, georreferenciada, contemplando os municípios do entorno 

do empreendimento, corpos d’água, pontos de captação de água e lançamento de 

efluentes, vias de acesso, e uso e ocupação do solo num raio de 2 km. Destacar a 

existência de unidades de conservação, áreas indígenas, áreas ocupadas por 
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populações 2 tradicionais, áreas tombadas pelo CONDEPHAAT, áreas com ocorrência 

de patrimônio espeleológico, núcleos habitacionais e poços de captação para 

abastecimento. 

 Conjunto de plantas planialtimétricas, cortes longitudinais e transversais em escala 

não inferior a 1:1000. 

 Planta planialtimétrica do imóvel em escala compatível com a área do imóvel, 

contendo a demarcação: 

 da(s) área(s) objeto de supressão da vegetação nativa; 

 das árvores nativas isoladas indicadas para supressão e das espécies vegetais 

especialmente protegidas das áreas especialmente protegidas (APP, Reserva Legal, 

Área Verde, etc); 

 das áreas objeto de compensação/recuperação, contendo legenda que as diferenciem 

e compatível com o Laudo de Caracterização da Vegetação; 

 dos corpos d’água, caminhos, estradas, edificações existentes e a construir, 

confrontantes; 

 coordenadas geográficas ou UTM e indicação do DATUM horizontal. 

 Laudo de Caracterização da Vegetação - deve conter as seguintes informações 

compatíveis com aquelas demarcadas na planta planialtimétrica: 

Para a supressão de vegetação nativa 

 identificação do(s) tipo(s) e estágio(s) de desenvolvimento da vegetação nativa que 

recobre(m) a(s) área(s) objeto do pedido, conforme Resolução CONAMA n° 1, de 

31/01/94, Resolução Conjunta IBAMA/SMA n° 1, de 17/02/94 e Resolução CONAMA nº 

7, de 23/07/96 (para Mata Atlântica), Resolução SMA n° 55, de 13/10/95 (para 

Cerrado), ou legislação municipal, cuja cópia deverá ser anexada; 

 Medidas compensatórias para realização da obra/empreendimento; 

 Fotografias atuais, com indicação da direção da tomada da foto na planta e/ou 

indicação da(s) área(s) objeto do pedido em foto aérea ou imagem de satélite. 
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Para supressão de árvores isoladas 

 Identificação da espécie contemplando o nome científico e popular; 

 Se trata de espécie arbórea ameaçada de extinção ou objeto de especial proteção; 

 Altura do fuste; 

 Diâmetro na altura do peito - DAP; 

 Quantidade; 

 Volume; 

 Fotos das árvores solicitadas para corte, aerofotos ou imagens de satélite com 

indicação das árvores propostas para supressão; 

 Indicação das coordenadas geográficas de cada árvore, determinadas por aparelho 

GPS; 

 Planta com a localização dos exemplares arbóreos; 

 Projeto de plantio com indicação na planta das áreas que serão recompostas e 

coordenadas geográficas; 

 Laudo de Caracterização da Vegetação; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissional legalmente 

habilitado junto ao conselho de classe profissional para elaboração da Planta 

Planialtimétrica e do Laudo de Caracterização da Vegetação. 

5. Elaboração de diretrizes para a implantação de Programa de educação ambiental 

 As diretrizes deverão ser elaboradas por embasamento nos itens descritos 

abaixo: 

I. Identificação de planos e programas regionais; 

II. Identificação e diagnóstico da população; 

III. Existência de programa de educação ambiental participativo; 
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IV. Elaboração e implementação do programa de educação ambiental 

participativo; 

V. Identificação e diagnóstico da população afetada; 

 

6. Planilha de custos do empreendimento; 

7. Croqui de localização indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações 

do empreendimento, em um raio mínimo de 100 m; 

8. Mapa de acesso ao local, com referências 

9. Roteiro de acesso ao local a ser licenciado para permitir a inspeção no local; 

10. Ficha de Caracterização da Atividade - FCA, devidamente preenchida, na qual constem o 

número de protocolo e o número da FCA informados pelo IPHAN. Observação: 

Documento obrigatório somente para empreendimentos classificados pela Instrução 

Normativa IPHAN 01/2015 como Nível I, II, III ou IV. A Ficha de Caracterização da 

Atividade - FCA deve ser obtida diretamente no site do IPHAN. 

11. Documentação complementar se houver supressão de vegetação ou intervenção em 

área de preservação permanente 

 Para supressão de vegetação nativa, intervenção em áreas de preservação 

permanente e corte de árvores isoladas: 

 Solicitação de; 

 Retirada do boleto de preço da análise; 

 Roteiro de acesso ao local: 

 Planta Planialtimétrica que represente os usos do solo da propriedade, com a locação 

da vegetação nativa existente e classificação das suas fisionomias e dos seus 

respectivos estágios sucessionais, demarcação dos corpos d'água, caminhos, estradas, 

edificações existentes ou a construir, e confrontantes. Deverão ser delimitadas as 

áreas especialmente protegidas (APP, Reserva Legal, Área Verde, etc.), as áreas objeto 

de supressão da vegetação nativa, as árvores nativas isoladas indicadas para 
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supressão, as áreas objeto de compensação/recuperação, e, as áreas propostas para 

averbação. As informações acima descritas devem estar compatíveis com o Laudo de 

Vegetação, além de serem representadas na legenda e quantificadas (quadro de 

áreas). A planta deve apresentar coordenadas geográficas ou UTM, indicação do 

DATUM horizontal e escala adequada à área do imóvel. 

 Laudo de caracterização da vegetação da propriedade, contendo as seguintes 

informações compatíveis com aquelas demarcadas na planta planialtimétrica: A) Para 

supressão de vegetação nativa - Identificação do(s) tipo(s) e estágio(s) de 

desenvolvimento que recobre(m) a propriedade, conforme Resolução CONAMA 01/94, 

Resolução Conjunta IBAMA/SMA 1/94 e Resolução CONAMA 07/96 (para Mata 

Atlântica), Resolução SMA 64/09 (para Cerrado), ou Legislação Municipal, cuja cópia 

deverá ser anexada. Para a classificação da tipologia vegetal deverão ser discutidas as 

características da vegetação presentes nas normas, com a respectiva imagem para 

comprovação; B) Para Supressão de árvores Isoladas - Identificação das espécies 

conforme Decisão de Diretoria 287/13; C) Medidas compensatórias para realização da 

obra ou empreendimento, conforme legislação ambiental vigente; D) Fotografias 

atuais com indicação da direção da tomada da foto na planta. 

 Laudo de Fauna, acompanhado das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do 

conselho de classe do(s) profissional(s) habilitado(s) responsável(s) pelo estudo, 

contendo minimamente os itens descritos no modelo. Observação: A apresentação de 

estudos da fauna silvestre nativa para fins de Licenciamento Ambiental e/ou 

Autorização para supressão de vegetação nativa somente será necessária quando: I) 

Em áreas urbanas - Para supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica: A) 

Em vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, 

quando a vegetação a ser suprimida for igual ou superior a 0,2 ha; B) Em vegetação 

secundária em estágio inicial de regeneração, quando a vegetação a ser suprimida for 

igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada contígua a Área de Preservação 

Permanente (APP) ou conectada com Fragmentos Florestais de vegetação nativa. 

Entende-se por área contígua quando não houver barreira física tais como edificações 

e arruamento. II) Em áreas rurais - Para supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata 
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Atlântica: a) Quando a vegetação a ser suprimida for igual ou superior a 1,0 ha, 

independente do estágio sucessional. III) Para supressão de vegetação nativa do bioma 

Cerrado, em qualquer fisionomia. 

12. Sondagem tipo SPT 

 Realização de sondagens até 10 metros de profundidade para averiguação do nível do 

lençol freático; 

 Realização de 5 furos com 10 metros de profundidade ou até atingir o nível de água do 

lençol freático. 

5.4 - PRODUTOS ESPERADOS 

Os produtos que irão compor o Projeto de Implantação de Aterro Sanitário, serão divididos em 

2 relatórios, sendo eles: 

 R1 - Relatório Inicial de Diagnóstico; 

 R2 - Relatório Final de Implantação. 

Todos os relatórios deverão ser entregues em formato A4 em duas vias. Os mapas e desenhos 

deverão ser entregues em formato A3 ou superior, também em duas vias. 

Todo conteúdo também deverá ser entregue em meio digital, por meio de CDs, DVDs ou Pen 

Drives, conforme a demanda de espaço. 

 

6 - EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO 

Para a elaboração dos respectivos levantamentos de campo, sondagens, cálculos de projeto, 

trabalhos de escritório e montagem de relatórios, a equipe técnica deverá ser composta por, 

no mínimo, os seguintes profissionais: 

 1 Engenheiro Civil; 

 1 Engenheiro Florestal; 

 1 Biólogo 

 2 Auxiliares de Levantamento de Campo; 
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 1 Auxiliar de Escritório; 

O prazo de execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, conforme Cronograma - ANEXO VII 

em anexo. 

 

7 - MEMORIAL DESCRITIVO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO 

 

7.1 - OBJETIVOS 

O presente documento tem como objetivo principal orientar, estabelecer parâmetros e 

diretrizes que deverão ser utilizados na implantação do aterro sanitário em valas no Município 

de Cássia dos Coqueiros, buscando amparar técnica e legalmente as decisões dos executores e 

da fiscalização. 

 

7.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Estas especificações aplicam-se à Implantação do Aterro Sanitário em Valas, indicando a 

abertura de valas, implantação de estruturas físicas e movimentação de solo, no Município de 

Cássia dos Coqueiros. 

 

7.2.1 - CANTEIRO DE OBRAS 

Compete à Contratada providenciar, às suas expensas, as áreas, a construção, operação, 

manutenção, desmontagem e remoção do canteiro de obras. 

Os caminhos de serviço, as travessias de veículos, inclusive as passagens provisórias e pontes 

de serviço ao longo das obras, jazidas bota-foras deverão ser projetados, construídos, 

mantidos e reforçados, se necessário, pela Contratada. 

Os projetos respectivos devem ser aprovados preliminarmente pela Fiscalização e submetidos 

pela Contratada à aprovação dos órgãos competentes. 

Além dos sanitários, que farão parte das diversas instalações do canteiro, serão dimensionadas 

e projetadas também as instalações sanitárias para atender o pessoal das frentes de serviços. 
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7.2.2 - LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO 

Para locação da obra, acompanhamento da execução do projeto, controle de recalques e 

fornecimento de dados para mediação, a Contratada deverá contar com a mão-de-obra e 

equipamentos compatíveis com o grau de precisão previsto pelo projeto. 

 

7.3 - MOVIMENTO DE TERRA 

 

7.3.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 

As operações referentes aos serviços de escavação das valas serão executadas mediantes a 

utilização de equipamentos adequados, complementados com o emprego de serviços 

auxiliares, manuais ou não. Sempre que necessários deverá ser feita a limpeza de terreno que 

corresponde à capina, roçada e aos blocos de pedras ao longo da faixa necessárias para 

execução das obras. 

Nas escavações para abertura das valas, serão respeitados os alinhamentos indicados no 

projeto, com eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização, mediante ordem de serviço 

específico. Na hipótese de ser necessário modificar a largura de escavação prevista no projeto, 

como no caso de se encontrar solos moles (orgânicos ou não), o processo deverá ter prévia 

aprovação da fiscalização, mediante Ordem de Serviço específica.  

A execução pela Contratada de qualquer excesso de escavação não prevista no projeto nem 

determinado pela Fiscalização, não apresentará ônus para a Contratante tanto em escavação 

como na correção correspondente em reaterro compactado e/ou enchimento na zona 

abrangida pela escavação ou em área próxima. 

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança 

devendo, para tanto, serem obedecidas as plantas e os métodos executivos do projeto. 

 

7.3.2 - REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DAS VALAS 

Após a Escavação, deverá ser feita a regularização do fundo da Vala, promovendo o melhor 

alinhamento, respeitando a profundidade de 3 metros e as dimensões, sempre respeitando as 

dimensões estabelecidas em projeto, empregando técnicas que permitam a satisfatória 

regularização das valas. 
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7.3.3 - ABAULAMENTO DAS VALAS 

Deverá ser feito o reaterro de valas com solo local ou das valas aberta paralelamente. A 

espessura do material a ser compactado deverá ser compatível com o equipamento a ser 

utilizado, mas não superior a 30 cm “solto” para veículos compactadores pesados (rolo, pneus, 

etc.) e 15 cm “solto” para equipamento manual ou leve mecanizado (soquetes, placas, etc.). 

O espalhamento do material poderá ser feito mecanicamente, quando possível e por processo 

manual. O material a ser utilizado deverá atender às especificações, ser isento da presença de 

turfa, mica em excesso ou substâncias orgânicas e ser previamente aprovado pela fiscalização. 

Todo reaterro que não satisfazer as exigências preconizadas, a critério da Fiscalização, deverá 

ser removido e refeito a expensas da Contratada. 

 

7.4 - OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

 

7.4.1 - RECEPÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

7.4.1.1 - RESÍDUOS PERMITIDOS 

Será observada a Resolução CONAMA 404/2008, e os resíduos sólidos permitidos no 

aterro sanitário serão aqueles provenientes de domicílios, de serviços de limpeza urbana, 

de pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, que 

estejam incluídos no serviço de coleta regular de resíduos e que tenham características 

similares aos resíduos sólidos domiciliares. 

 

7.4.1.2 - RESÍDUOS NÃO PERMITIDOS 

Não podem ser dispostos no aterro sanitário em valas os seguintes resíduos: 

 Resíduos perigosos; 

 Resíduos da construção civil; 

 Resíduos provenientes de atividades agrossilvipastoris; 

 Resíduos de mineração; e 
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 Resíduos de serviços de saúde. 

 

7.4.1.3 - ABERTURA DAS VALAS 

A escavação das valas será executada de uma só vez e o seu dimensionamento deve ser 

calculado de modo a permitir a disposição dos resíduos por um período aproximado de 30 

dias. 

7.4.1.4 - DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

A disposição dos resíduos na vala aberta é iniciada pelo mesmo lado que a vala começou a ser 

escavada, com o caminhão coletor se posicionando de ré, perpendicularmente ao 

comprimento da vala. 

O caminhão de transporte de resíduos deverá se aproximar ao máximo da vala, de maneira a 

garantir o lançamento diretamente na vala, evitando o espalhamento em outros locais. Porém, 

deve-se resguardar a segurança com relação ao risco de desmoronamento das valas. 

 

7.4.1.5 - COBERTURA DIÁRIA DOS RESÍDUOS 

Após a descarga dos resíduos ocorrerá o imediato cobrimento sanitário com solo dos resíduos 

lançados na vala, cobrindo diariamente os resíduos depositados. 

 

7.4.1.6 - COBERTURA FINAL 

O nivelamento final da vala será efetuado numa cota superior à do terreno, de forma a evitar o 

acúmulo de água. 

A cobertura final deverá ser executada com uma camada de solo de, aproximadamente 60 

centímetros. 

 

7.4.1.7 - COBERTURA VEGETAL 

Posteriormente à execução da cobertura final da vala, a mesma deve ser coberta com solo 

orgânico e cobertura vegetal com gramíneas, para evitar erosões, bem como minimizar a 

infiltração de águas de chuva. 
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7.4.1.8 - DRENAGEM SUPERFICIAL 

Ao longo da operação deverão ser implantados os sistemas de drenagem superficial, com o 

objetivo de manter a área do aterro sanitário em condições normais de operação, além de 

evitar o acúmulo excessivo de águas e o aumento de chorume. O sistema deverá servir para 

evitar a entrada de águas de chuva na vala em operação. 

No período de operação, torna-se necessárias à execução dos sistemas e dispositivos de 

drenagem superficial, afim de manter a área do aterro sanitário em condições normais de 

operação, para a drenagem de águas pluviais será implantado o sistema de canaleta triangular 

com grama. 

Este tipo de canaleta é implantada entre valas, logo que as duas valas estejam encerradas. 

Todas as dimensões devem calculadas em projeto. 

 

7.4.1.9 - DEMARCAÇÃO DE VALAS ENCERRADAS 

Ao final da operação de cada vala estas serão demarcadas com marcos fixos e permanentes, 

visando facilitar futuras intervenções, se necessário. 

Após a finalização da disposição de resíduos nas valas, será realizada a manutenção periódica, 

de modo a manter o do aterro em condições de operação. 

 

7.4.1.10 - CONTROLE DE ACESSO 

O aterro sanitário estará isolado pelo fechamento da área por portões trancados com 

cadeados, cerca de arame, cerca viva e possuirá guarita de segurança nas imediações do aterro 

sanitário em valas. 

7.4.1.11 - CONTROLE DE VETORES 

Para que não ocorra a presença de vetores será realizada a cobertura diária dos resíduos, 

impedindo a exposição e evitando atrativos para moscas e aves. 

 

7.5 - MANUTENÇÃO 
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7.5.1 - ACESSOS 

Os acessos internos e externos têm a função de garantir a chegada dos resíduos até as frentes 

de descargas e a adequada operação do aterro. 

 

7.5.2 - ISOLAMENTO FÍSICO - CERCAMENTO E PORTÕES 

O isolamento do aterro é imprescindível para a manutenção da ordem e do bom andamento 

da operação, desta forma o portão ficará trancado com cadeado, as cercas serão feitas com 8 

fios de arame e devem ser mantidas em perfeitas condições para não comprometer o bom 

funcionamento do aterro. 

 

7.5.3 - ISOLAMENTO VISUAL 

Deverá ser realizado o plantio de um cinturão verde, composto por arbustos e árvores em todo 

o perímetro do terreno. Para esse tipo de cercamento serão utilizadas as espécies “Sansão do 

Campo” e “Eucalipto” por serem de fácil cultivo, de rápido crescimento e permitirem a 

formação de uma boa barreira vegetal. 

 

7.5.4 - ACEIRO 

Será feito aceiro em todo o perímetro do aterro, como ação preventiva, visando impedir a 

propagação de possíveis incêndios. 

 

7.5.5 - LIMPEZA DA ÁREA 

Deverá ser realizada a limpeza periódica da área para evitar que materiais espalhados pelo 

vento evitem transtorno e comprometam a paisagem do local. 

 

7.5.6 - RECALQUES 

Caso ocorra recalque nas valas pela degradação dos resíduos em seu interior, ocorrerá a 

correção com a colocação de uma nova camada de solo de espessura adequada para restaurar 

a declividade do escoamento das águas. 
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7.5.7 - COBERTURA VEGETAL 

A cobertura vegetal sobre as valas é importante para proteger o solo de erosões e fissuras, 

sendo necessário manter o corte frequente, para possibilitar as inspeções visuais nas valas 

encerradas, bem como nas demais estruturas do aterro. 

 

7.6 - MONITORAMENTO 

 

7.6.1 - INSPEÇÕES VISUAIS 

Deverão ser realizadas inspeções visuais periódicas no aterro para a identificação de 

problemas e assim evitar seu agravamento, assim efetuando as medidas necessárias de 

correção. 

Serão observados os seguintes itens durante a inspeção visual: 

 Condição das vias de acesso; 

 Processos erosivos; 

 Rebaixamento da camada superior do aterro (recalques); 

 Existência e adequação da cobertura operacional; 

 Condição operacional da frente de trabalho; 

 Existência e adequação da cobertura vegetal; 

 Condição do aceiro; 

 Condição operacional dos sistemas de drenagem; 

 Carreamento de resíduos pelo vento; 

 Percepção de odores; 

 Presença de vetores. 
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8 - IMPLANTAÇÃO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM 

 

8.1 - OBJETIVOS 

O presente documento tem como objetivo principal orientar, estabelecer parâmetros e 

diretrizes que deverão ser utilizados na implantação, de barracão em estrutura metálica para 

implantação de central de reciclagem no Município de Cássia dos Coqueiros, buscando 

amparar técnica e legalmente as decisões dos executores e da fiscalização. 

 

8.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Estas especificações aplicam-se à Execução de Barracão em estrutura metálica para central de 

triagem de resíduos recicláveis no presente projeto, no Município de Cássia dos Coqueiros. 

 

8.2.1 - CANTEIRO DE OBRAS 

Compete à Contratada providenciar, às suas expensas, as áreas, a construção, operação, 

manutenção, desmontagem e remoção do canteiro de obras. 

Os caminhos de serviço, as travessias de veículos e pedestre, inclusive as passagens provisórias 

e pontes de serviço ao longo das obras, jazidas bota-foras deverão ser projetados, construídos, 

mantidos e reforçados, se necessário, pela Contratada. 

Os projetos respectivos devem ser aprovados preliminarmente pela Fiscalização e submetidos 

pela Contratada à aprovação dos órgãos competentes. 

Além dos sanitários, que farão parte das diversas instalações do canteiro, serão dimensionadas 

e projetadas também as instalações sanitárias para atender o pessoal das frentes de serviços. 
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8.2.2 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

Para locação da obra e execução do projeto, a Contratada deverá contar com a mão-de-obra e 

equipamentos compatíveis para a locação da obra. 

 

8.2.3 - MOVIMENTO DE TERRA 

São representados pela escavação para a implantação da obra, preenchimento das covas, 

cortes e aterros pelo processo manual. O aterro do pavilhão quadra será com solo de boa 

qualidade, e a compactação do solo será com compactador mecânico, com camadas de 20 cm 

cada. 

 

8.2.4 - INFRA-ESTRUTURA 

Compreende as fundações profundas com diâmetro de 35 cm com profundidade de 3,50 m, 

armada com 4 ferro de 10 mm e estribo de 5,0 mm a cada 15 cm. 

Cada pilar terá duas estacas, e sobre as estacas terá um bloco de concreto armado com 50 cm 

de largura por 1,50 m de comprimento e altura de 50 cm. O ferro será do tipo balaio com ferro 

10 mm colocados a cada 15 cm. Neste bloco de concreto será fixado o chumbador metálico da 

estrutura metálica. 

 

8.2.5 - SUPRA-ESTRUTURA E COBERTURA 

A cobertura terá arco metálico, terças e travamentos metálicos. A cobertura será com telha de 

aluzinc com espessura de 0,50 mm e a fixação será com parafuso auto atarrachante. 

 

8.2.6 - PISO 

O aterro será com solo de boa qualidade em camadas de no máximo 20 cm cada. Sobre este 

piso será colocada camada de brita de 5 cm. O contrapiso será de concreto 20 Mpa com 

espessura de 7 cm com malha de ferro com diâmetro de 3,2 mm a cada 20 cm. Sobre o 

contrapiso será colocado uma camada de concreto 30 Mpa com espessura de 3,0 cm, com 

preparo mecânico da argamassa. 
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8.2.7 - PINTURA 

A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte sintética, duas de mão. Antes do 

transporte da estrutura metálica, a mesma deverá ser pintada com fundo preparador e após a 

montagem deverá ser passado o fundo preparador nos locais onde for usado a solda. 

 

8.2.8 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na 

forma reguladora NR-8, aprovada pela Prefeitura Municipal, do Ministério do Trabalho. 

 

 

8.2.9 - EXECUÇÃO DA OBRA 

A) A obra será localmente administrada por um profissional do Contratante devidamente 

inscrito no CREA/CAU, o qual deverá estar presente em todas as fases importantes de 

execução dos serviços e não menos de dois dias por semana. 

B) Todo o serviço deverá ser anotado em um Diário de Obras com as anotações de eventos 

relevantes, desenhos, alvarás, etc. e endereços e telefones de contato do responsável. 

C) Contará com engenheiros, encarregados, vigias além de pessoal de escritório para a 

execução das tarefas inerentes a obra. O responsável técnico da obra (ART-RRT) será 

Engenheiro ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será obrigatoriamente o profissional 

que acompanhará a obra. O Arquiteto ou Engenheiro responsável pela administração da obra 

deverá ser designado e responsável da obra deverá estar presente durante as visitas técnicas 

da Fiscalização. 

D) Caberá a Contratada, selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e 

dimensionar o quadro de acordo com o porte da obra. 

E) A Fiscalização poderá exigir da Contratada, a substituição de qualquer profissional do 

canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como 

apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. 
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8.2.10 - DESPESAS DIVERSAS DE OBRA 

Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do Executante, 

inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro de Ordens e 

Ocorrências. 

A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais 

indicados pela Fiscalização. Durante o período de execução da obra deverão ser mantidos em 

perfeitas condições de tráfego os acessos ao aterro sanitário. 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada 

das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos 

em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo 

Contratante. 

A Contratação de Caçambas deverá seguir a legislação municipal e as mesmas deverão ser 

devidamente registradas na Prefeitura Municipal. 

Toda e qualquer alteração do projeto deverá ser formalizada e aprovada pelo Departamento 

de Obras Municipal. 

 

8.2.11 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 

As remoções deverão ser executadas nos locais indicados pela Contratante, conforme 

necessidades para a implantação dos novos Layout. 

 

8.2.12 - PROCEDIMNENTOS DE EXECUÇÃO 

A retirada ou demolição deverão ser executadas por meio de ferramental apropriado 

conforme o material a ser retirado ou demolido, tomando-se o devido cuidado para não 

danificar outros elementos que serão preservados. 

As áreas envolvidas nos trabalhos de demolição deverão ser devidamente protegidas, bem 

como tubulações e outros elementos que permanecerão na área de intervenção. 
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A execução dos serviços de retiradas, demolição e retirada do entulho deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação e normas da Associação Brasileira de 

Normas - ABNT. 

Após a retirada ou demolição dos elementos e/ou materiais que não serão reaproveitados, 

promover a fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, em local 

indicado pela Gerenciadora e/ou Contratante, para a posterior remoção. 

Os materiais que serão reaproveitados deverão ser devidamente protegidos e depositados em 

local apropriado indicado pela Gerenciadora e/ou Contratante. 

 

8.2.13 - LEGISLAÇÕES E NORMAS APLICÁVEIS 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução CONAMA nº 307, incluindo o 

amianto na classe de resíduos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

NBR 5682 / 1977 - Contratação, execução e supervisão de demolições. 

NBR 8419 / 1996 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. 

NBR 15112 / 2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e 

triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15113 / 2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação. 

NBR 15114 / 2004 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para 

projeto, implantação e operação. 

A CONTRATADA deverá se ater a legislação municipal, que estabelece o controle ambiental 

para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços 

de engenharia contratados no âmbito municipal. 

 

8.2.14 - DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serão executados todos os trabalhos necessários às desmontagens de instalações provisórias 

que foram utilizadas na obra, como desmontagem de tapumes, barracões e depósitos. 
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Será providenciada a arrumação do material passível de posterior utilização, procedendo-se ao 

empilhamento de tábuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificação 

de tubulações remanescentes, assim como da disposição, em local adequado, para remoção 

de todas as ferramentas e equipamentos auxiliares. 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 

remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

 

8.2.15 - GARANTIA 

Os serviços deverão ter garantia de 05 anos a contar do término da execução da obra. 

 

9 - DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA 

Após a conclusão dos serviços, toda obra deverá estar isenta de materiais oriundos da 

execução. Elementos que tenham sobrado, deverão ser deixados no almoxarifado na 

Prefeitura ou à critério da fiscalização. 

Deverá também ocorrer a limpeza das proximidades dos locais trabalhados, onde ocorreu o 

armazenamento de material e maquinário, removendo embalagens, resíduos e tudo mais 

gerado, para que assim seja evitada a poluição difusa do leito do manancial e do arruamento 

público. 

Orienta-se que os resíduos gerados durante todo processo de execução, sejam triados de 

acordo com resolução CONAMA Nº 307, para serem posteriormente encaminhados à usina de 

resíduos de construção e demolição. No caso de haver exigência por parte do poder público, a 

contratada deverá elaborar um Plano de Gestão Integrada de RCC, demonstrando métodos de 

diminuição de geração, triagem, armazenagem, transporte e destinação dos resíduos gerados 

no canteiro e nas frentes de obra. 

Todos os equipamentos serão de responsabilidade da contratada, bem como a desmobilização 

dos mesmos, tomando as devidas precauções para a não danificação das estruturas instaladas. 

 

10 - POSSÍVEIS RISCOS NA EXECUÇÃO 

Vários são os fatores que podem influenciar o tempo estipulado para o término da obra, além 

de fatores que podem acarretar complicações a todos os envolvidos. Na Tabela a seguir, é 
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possível analisar a relação entre o Impacto, Probabilidade e Criticidade de risco, além de 

também apresentar estratégias para mitigá-los ou evitá-los com sugestões preventivas.  

Análise preliminar de riscos. 

 

 

11 - NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA DE TRABALHO 

Sobre as normativas técnicas de execução dos serviços e de segurança de trabalho as NBRs e 

NRs, devem ser seguidas, para pleno funcionamento das estruturas projetadas e mitigação de 

riscos de acidentes de trabalho. Caso haja constatação por parte da fiscalização, que não há 

seguimento das normas, a mesma poderá paralisar os trabalhos, até a adequação. 

 

12 - PREÇO 

O preço total para a execução dos estudos é de R$ 149.690,00 (Cento e quarenta e nove mil e 

seiscentos e noventa reais), sendo: 

 

90% FEHIDRO = R$ 134.721,00 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais), 

 

10% CONTRAPARTIDA PREFEITURA DE CÁSSIA DOS COQUEIROS = R$ 14.969,00 (Quatorze mil 

novecentos e sessenta e nove reais). 
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Distribuído conforme cronograma em anexo. 

Cássia dos Coqueiros, 23 de Maio de 2018. 

 

_____________________________________ 

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA 

CAU - A99642-4 

 

_____________________________________ 

DILMA CUNHA DA SILVA 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
 


















































































































































 
 

 
 

 
 

 
 



































 






































































Orientação

Convergência e declinação do ponto:

Latitude      =

Longitude      =

Elipsóide:

c = Convergência meridiana:

d = Declinação magnética:

ad = Variação anual da declinação magnética:

Data:

21°16'40.866912" S

47°08'02.571387" W

SIRGAS2000

00°46'29.096904"

-21°36'11.136038"

-00°07'11.409901"

31/01/2019

Sistema de Coordenadas

Coordenadas Planas Sistema U T M

Origem das coordenadas:

N   Equador acrescido de 10,000,000 m

E   MC acrescido de 500,000 m

Coordenadas Geodésicas do ponto:

Latitude      =

Longitude      =

Coeficiente de Escala:  K =

Elipsóide: SIRGAS2000

21°16'40.866912" S

47°08'02.571387" W

1.000205806

45°










  

 









































 

 






























 

































































































































































TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

1.
 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO - ETAPA 1 

1.1 DIAGNÓSTICO DA ÁREA

1.1.1  Análise Fotogramétrica Digital  unid. 1,0         4.933,18 4.933,18 4.439,86 493,32

1.1.2  Cadastramento de Propriedades Vizinhas Por Tipo  HT 20 12,00 240,00 216,00 24,00

1.1.3  Cadastramento Da Vegetação Existente  HT 20 12,00 240,00 216,00 24,00

1.1.4  Cadastramento de Corpos D’água Próximos a Área  HT 20 12,00 240,00 216,00 24,00

1.1.5  Levantamento Planialtimétrico Cadastral  HT 30 12,00 360,00 324,00 36,00

1.1.6
 Execução de furo de sondagem a percussão SPT para verificação de nível 

do lençol freático 
 m 50 70,00 3.500,00 3.150,00 350,00

1.2  DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS 

1.2.1  Memorial de Cálculo das Valas  HT 25 14,00 350,00 315,00 35,00

1.2.2  Memorial de Cálculo do Sistema de Drenagem Superficial  HT 25 14,00 350,00 315,00 35,00

1.2.3  Estimativa de Vida Útil do Aterro  HT 25 13,00 325,00 292,50 32,50

1.2.4  A Descrição do Cercamento da Área e Portão de Acesso  HT 30 12,00 360,00 324,00 36,00

1.2.5  Implantação de Cerca Viva  HT 10 12,00 120,00 108,00 12,00

1.2.6  Planilhas de Custo e Cronograma de Obras  HT 30 12,00 360,00 324,00 36,00

1.2.7  Elaboração de Plantas e Mapas  HT 35 12,00 420,00 378,00 42,00

1.2.8  Emissão de Licenças em Órgãos Competentes  HT 30 14,00 420,00 378,00 42,00

1.3  PRODUTOS PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

1.3.1  Memorial de caracterização do Empreendimento - MCE  HT 30 13,00 390,00 351,00 39,00

1.3.2  Estudo ambiental para aterros sanitários (Capacidade até 10 t/dia)  HT 30 13,00 390,00 351,00 39,00

1.3.3  Análise da área para realização do processo de licenciamento ambiental  HT 30 14,00 420,00 378,00 42,00

1.3.4
 Elaboração de diretrizes para a implantação de Programa de educação 

ambiental 
 HT 25 14,00 350,00 315,00 35,00

1.3.5  Elaboração de mapas temáticos e memoriais descritivos  HT 30 14,00 420,00 378,00 42,00

1.3.6
 Elaboração de ficha de caracerização da atividade conforme Instrução 

normativa IPHAN 01/2015 
 HT 25 14,00 350,00 315,00 35,00

1.3.7  Elaboração de projeto técnico para supressão de vegetação  HT 25 14,00 350,00 315,00 35,00

2.  IMPLANTAÇÃO DO ATERO SANITÁRIO - ETAPA 2 

2.1  Locação de ponto para referência topográfica (Perimetro do Aterro)  unid. 4 7,00 28,00 25,20 2,80

2.2

 Cerca com mourões de madeira, 7,5 X 7,5 cm, espaçamento de 2m, altura 

livre de 2m, cravados a 0,5m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 

250 (Perímetro do Aterro) 

 m 404 30,00 12.120,00 10.908,00 1.212,00

2.3
 Portão em tela arame galvanizado n12 malha 2'' e moldura em tubos de 

aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens 
 m² 10 600,00 6.000,00 5.400,00 600,00

2.4  Plantio de cerca viva (Eucalipto)  unid. 316 1,50 474,00 426,60 47,40

2.5  Plantio de cerca viva (Sansão do Campo)  unid. 2020 1,50 3.030,00 2.727,00 303,00

2.6
 Regularização de superficie em terra com motoniveladora (Área Total do 

Aterro) 
 m² 10000 0,47 4.700,00 4.230,00 470,00

2.7
 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 

(diâmetro menor que 0,2m), com trator esteira (Área Total do Aterro) 
 m² 10000 0,30 3.000,00 2.700,00 300,00

2.8
 Calha de concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 600 mm 

(Drenagem de Águas Pluviais no Perímetro do Aterro) 
 m 404 75,00 30.300,00 27.270,00 3.030,00

2.9
 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive 

nivelador (Locação da Primeira Vala) 
 m² 90 15,00 1.350,00 1.215,00 135,00

2.10

Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0m a 4,5m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (1,2 m³/155hp), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, 

em locais com alto nível de interferência (Abertura da Primeira Vala)

 m³ 360 5,00 1.800,00 1.620,00 180,00

2.11

 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de 

caçamba: 0,8 m³ / potência: 111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade 

de 3,0 a 4,5m, com areia para aterro (Aterramento dos Resíduos 

Domésticos) 

 m³ 72 60,00 4.320,00 3.888,00 432,00

2.12

 Execução e compactação de aterro com solo proedominantemente argiloso - 

exclusive escavação, carga e transporte de solo (Abaulamento da Vala 

Finalizada) 

 m³ 27 5,00 135,00 121,50 13,50

2.13  Plantio de grama em placas (Finalização da Primeira Vala)  m² 90 5,00 450,00 405,00 45,00

2.14
 Regularização de superficie em terra com motoniveladora (Para Instalação 

do Barração de Reciclagem) 
 m² 336 0,30 100,80 90,72 10,08

3.
 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS - ETAPA 3 

3.1  Serviços Preliminares 

3.1.1  Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada  m² 60 38,87 2.332,20 2.098,98 233,22

ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

QUANT.

valores em R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

VALOR UNITÁRIO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

Nº VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

data base : 05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE

ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E 

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP

ITEM



TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

QUANT.

valores em R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

VALOR UNITÁRIO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

Nº VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

data base : 05/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE

ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E 

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP

ITEM

3.1.2
 Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de 

madeira 
 unid. 1 1.030,53 1.030,53 927,48 103,05

3.1.3  Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corrida  m 60 26,74 1.604,40 1.443,96 160,44

3.1.4  Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)  m² 200 3,20 640,00 576,00 64,00

3.1.5  Placa de obra em chapa de aço galvanizado  m² 6 248,53 1.491,18 1.342,06 149,12

3.2  Movimento de Solo 

3.2.1
 Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (Áreas) c/ 

motoniveladora 
 m³ 30 3,81 114,30 102,87 11,43

3.2.2  Escavação manual campo aberto p/ estacas e vigas baldrame  m³ 18,12 290,00 5.254,80 4.729,32 525,48

3.3  Movimento de Solo 10,00

3.3.1  Estacas Moldadas In-Loco 

3.3.1.1

 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de 

diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão 

betoneira 

 m 162 26,86 4.351,32 3.916,19 435,13

3.3.2  Vigas baldrames 

3.3.2.1
 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivos impermeabilizante, 

lançamento e adensamento 
 m³ 3,2 357,71 1.144,67 1.030,21 114,47

3.3.2.2
 Concreto usinado bombeado fck=20Mpa, inclusive lançamento e 

adensamento 
 m³ 8 244,30 1.954,40 1.758,96 195,44

3.3.2.4  Armação aço CA-50 para 1 m³ de concreto  unid. 8 399,01 3.192,08 2.872,87 319,21

3.4  Estrutura metálica 

3.4.1
 Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12 m, 

fornecimento e montagem 
 m² 150 47,45 7.117,50 6.405,75 711,75

3.4.2  Alvenaria de blocos de concreto  m² 67,4 38,77 2.613,10 2.351,79 261,31

3.4.3  Telhamento de aço/alumínio E=0,5 mm - Fechamento e telhado  m² 228,8 32,00 7.321,60 6.589,44 732,16

3.6  Instalações elétricas 

3.6.1
 Execução de instalações eletricas (fornecimento e instalação de 

eletrodutos, conduites, cabos, ciaxas, etc) 
 verba 1 4.553,59 4.553,59 4.098,23 455,36

3.6.2
 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 

240V, fornecimento e instalação 
 unid. 15 8,44 126,60 113,94 12,66

3.6.3

 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 

disjuntores, termomagnéticos. Monopolares, com barramento trifásico e 

neutro, fornecimento e instalação 

 unid. 1 48,45 48,45 43,61 4,84

3.6.4  Refletor retangular fechado com lâmpada de vapor metálico 400 w  unid. 6 190,47 1.142,82 1.028,54 114,28

3.6.5
 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36 w - 

fornecimento e instalação 
 unid. 4 91,21 364,84 328,36 36,48

3.7  Instalações hidráulicas 

3.7.1  Execução de instalação hidráulica em banheiros e cozinha  verba 1 1.460,00 1.460,00 1.314,00 146,00

3.8  Execução de contrapiso 

3.8.1
 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 

com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas, espessura 5 cm 
 m² 150 27,71 4.156,50 3.740,85 415,65

3.9  Implantação de extrutura adminstrativa 

3.9.1
 Janelas basculantes (2 unidades 1,00 x 0,60 m), esquadrias metálicas (1 

unidade 1,00 x 1,50 m e 1 unidade 1,00 x 1,00 m) 
 Verba 1 1.460,00 1.460,00 1.314,00 146,00

3.9.2

 Kti de portra de madeira para pintura, padrão médio, 80 x 60 cm, incluso: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 

furo - fonrcimento e isntalação 

 unid. 5 596,03 2.980,15 2.682,13 298,01

3.9.3
 Vaso sanitário sofonado convencional com louça branca, fornecimento e 

instalação 
 unid. 2 130,37 260,74 234,67 26,07

3.9.4  Lavatório louça branca com coluna - fornecimento e instação  unid. 2 156,62 313,24 281,91 31,33

3.9.5
 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - 

fornrcimento e instalação 
 unid. 1 178,39 178,39 160,55 17,84

3.9.6
 Revestimento cerâmico para pisos com placa tipo esmaltada. Dimensões 

35 x 35 cm, aplicada em ambienrtes com área entre 5m² e 10 m² 
 m² 30 30,63 918,90 827,01 91,89

3.9.7
 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas 

extra, com dimensõies 20 x 20 cm 
 m² 10,25 36,66 375,77 338,19 37,58

3.9.8
 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm  
 m² 110,5 27,30 3.016,65 2.714,98 301,67

3.9.9  Aplicação de fundo selado latex pva em teto, uma demão  m² 30 2,19 65,70 59,13 6,57

3.9.10  Aplicação de fundo selado latex pva em parede, uma demão  m² 80,5 2,01 161,81 145,62 16,18

3.9.11  Fornecimento einstalaçãode caixa d'água de 500 L  unid. 1 547,50 547,50 492,75 54,75

3.9.12  Aplicação manual de pintura co tinta latéx pva no teto, duas demão  m² 30 7,11 213,30 191,97 21,33

3.9.13  Aplicação manual de pintura co tinta latéx pva no em paredes, duas demão  m² 80,5 8,03 646,42 581,77 64,64

3.9.14
 Emboço em argamassa taço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 

400 l, aplicada manualmente 
 m² 154,8 24,81 3.840,59 3.456,53 384,06

149.690,00 134.721,00 14.969,00

DILMA CUNHA DA SILVA RG: 6.091.914-0 CPF: 834.156.458-00

PREFEITA MUNICIPAL

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA - CAU - A99642-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAIS

total geral R$ 149.690,00



DISCRIMINAÇÃO realizado até

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

9.513,18

1.352,50 1.352,50

2.670,00

13.561,56 13.561,56 13.561,56 13.561,56 13.561,56

16.748,51 16.748,51 16.748,50 16.748,50

10.865,68 1.352,50 2.670,00 13.561,56 13.561,56 13.561,56 13.561,56 13.561,56 16.748,51 16.748,51 16.748,50 16.748,50 149.690,00

1.086,57 135,25 267,00 1.356,16 1.356,16 1.356,15 1.356,16 1.356,15 1.674,85 1.674,85 1.674,85 1.674,85 14.969,00

9.779,11 1.217,25 2.403,00 12.205,40 12.205,40 12.205,41 12.205,40 12.205,41 15.073,66 15.073,66 15.073,65 15.073,65 134.721,00

89.814,00 44.907,00 14.969,00 149.690,00

Nome: Nome(1):

Nome(2):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO INDICAR DATA BASE  (05/2018)

TOMADOR:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSICA DOS COQUEIROS

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

9.513,18

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP

ITEM

A Realizar em (  X ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA

1
 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO 

ATERRO SANITÁRIO 

1.2  DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS 2.705,00

Total (em R$)

1.1  DIAGNÓSTICO DA ÁREA 

1.3
 PRODUTOS PARA EMISSÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL 2.670,00

TOTAIS

67.807,80

66.994,02

CONTRAPARTIDA (10%)

FINANCIAMENTO (MAXIMO 90%)

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações 

previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o 

processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor 

FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 

número e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 

define número e valor de cada parcela)

Responsável Técnico Representante Legal Tomador Agente Técnico:
GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA DILMA CUNHA DA SILVA Nome do Analista:

RG: 6.091.914-0 CPF: 834.156.458-00 Reg. Profissional:

Assinatura: Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o 

contrato. Nome do Resp. 

pela Unidade:

RG: CPF:

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

Reg. Profissional:

2  IMPLANTAÇÃO DO ATERO SANITÁRIO 

Reg. Profissional: CAU - A99642-4

3
 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE 

RESÍDUOS RECICLÁVEIS 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro – CEP: 14.260-000 – Cássia dos Coqueiros - SP 
 

ANEXO II 
 

(MODELO)  
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ________________________________________ (razão social), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________é Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, 
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP. 
 
 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA FASE DE 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01 (HABILITAÇÃO) E 02 (PROPOSTA) 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro – CEP: 14.260-000 – Cássia dos Coqueiros - SP 
 

ANEXO III 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
Eu ______________________________________(nome completo), representante legal da 
empresa___________________________________(razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre 
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital da licitação em 
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP, inexistindo 
qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
Nome: 
 
 
RG: 
 
 
CPF: 
 
 
 
 
 
 

 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA FASE DE 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01 (HABILITAÇÃO) E 02 (PROPOSTA) 
 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro – CEP: 14.260-000 – Cássia dos Coqueiros - SP 
 

ANEXO IV  
 

(MODELO) 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 

 

DADOS DO LICITANTE 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Município:  UF: 

CEP: Fone: Fax: 

e-mail: CNPJ: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

Nome: 

Qualificação6: 

RG: CPF: 

e-mail: Tel.: 

Cargo: 

  

 

                                                           
6
Nacionalidade, estado civil e profissão. 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro – CEP: 14.260-000 – Cássia dos Coqueiros - SP 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

Cidade, ___ de _______________ de 2019.  

Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

 

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro – CEP: 14.260-000 – Cássia dos Coqueiros - SP 
 

ANEXO V 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 
Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
 
 
Eu _________________________________(nome completo), representante legal da empresa 
____________________________________________________(razão social), interessada em 
participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a __________________________________________(nome 
da pessoa jurídica): 
 
1) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no art. 7º, XIII, da Constituição Federal. 
2) Para fins do quanto disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que esta licitante se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, não possuindo em seu quadro de pessoal empregado(s) 
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ______________ de 2019. 
 

 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
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ANEXO VI 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
 

Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
 
 
 
Eu ________________________________________________(nome completo), representante 
legal da empresa ____________________________________________(razão social), 
interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS 
COQUEIROS/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a 
___________________________________________(nome da pessoa jurídica) cumpre todas 
as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 
117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 

 
 
 
 
 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 

                    Nome: 
 
                    RG: 
 
                    CPF: 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
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ANEXO VII 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA 
 
 
Licitação: Tomada De Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
 
Eu _________________________________________ (nome completo), representante legal da 
empresa ______________________________________ (razão social), interessada em 
participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a ___________________________________________ 
(nome da pessoa jurídica) que se vencedora for providenciará e arcará com os custos da 
confecção de uma placa que deverá ser afixada em local visível de execução do objeto desta 
licitação, da Tomada de Preços nº 001/2019, conforme Manual fornecido pela CONTRATANTE.  

 
 
 
 
 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 

                    Nome: 
 
                    RG: 
 
                    CPF: 
 
 
  



PREFEITURA MUNICIPAL 
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ANEXO VIII 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO PRÉVIO NA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS– SEÇÃO II - LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 

Da Habilitação: 
 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal e trabalhista. 
 
Da Habilitação Jurídica: 
 
Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - 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; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
V - 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. 
 
Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em: 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
Da Qualificação Técnica: 
 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando for o caso; 
 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: 
 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  
 
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica, e de valor significativo, mencionadas no 
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório; 
 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior; 
 
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, 
será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 
Lei, que inibam a participação na licitação; 
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§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 
licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal 
da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de 
localização prévia; 
 
§ 7º (Vetado).  

 
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, 
poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para 
efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada 
exclusivamente por critérios objetivos; 
 
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos 
essenciais; 
 
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração; 
 
§ 11. (vetado) 
 
§ 12. (vetado) 
 
Da Qualificação Econômico-Financeira: 
 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:  
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei 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; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (somente no seu 
original); 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 desta Lei, 
limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação; 
 
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante 
com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade; 
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§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo 
ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado; 
 
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior 
não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 
 
§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que 
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 
calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação; 
 
§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, 
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação; 
 
§ 6º (vetado). 
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ANEXO IX 

(MODELO) 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TOMADA DE PREÇOS: 001/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 

ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS.   

 
A Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito 
público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.659.486/0001-37, com sede 
administrativa à Rua Joaquim Lopes Ferreira, n.º 489 – Centro, na cidade de Cássia dos 
Coqueiros, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Presidente da 
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, Senhor Alfredo Baqueta Graciano de Bastos, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº XX.XXX.XXX, inscrito no 
CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de Cássia dos Coqueiros, 
Estado de São Paulo, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto 
social, em ordem de preferência por classificação, estabelecidas:doravante denominada 
CONTRATADA, resolve(m) firmar o presente CONTRATO, no termos da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como do edital da TOMADA DE PREÇOS: 001/2019, mediante condições a 
seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui OBJETO deste Contrato a execução pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE 

CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, com fornecimento de material e mão de 

obra, relacionados, especificados e quantificados na Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo, Cronograma-físico financeiro e Projeto, e proposta apresentada, partes integrantes 

deste instrumento, independente de transcrição; 

1.2. O regime de execução é de empreitada por preço global. 

1.3- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou 

supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A obra deverá ser executada conforme as especificações e condições estabelecidas na 

Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma-físico financeiro e Projeto, e 

proposta apresentada e serão recebidos pela Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, 

CONTRATANTE; 
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2.1.1. Correrá por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução; 

2.2. Os serviços deverão ser executados por funcionários credenciados e especializados, 

respondendo a CONTRATADA pelos danos ou prejuízos que possam acarretar; 

2.3. O prazo de execução dos serviços dos serviços OBJETO deste Contrato é de 12 (doze) 

meses o prazo máximo para início de sua execução é de 10 (dez) dias a contar da data do 

recebimento pela CONTRATADA da Ordem para início dos Serviços, emitida pelo Órgão 

competente da CONTRATANTE; 

2.3.1. Serão descontados pela CONTRATANTE os dias de chuva e de impossibilidade de 

trabalho; 

2.4. A CONTRATADA deverá fornecer para a Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, da 

CONTRATANTE, antes do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a publicação do 

extrato deste contrato, os seguintes documentos: 

2.4.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com base no valor total do 

Contrato; 

2.4.2. Nome, formação, nº do CREA, endereço e fone/fax comercial do engenheiro/técnico 

coordenador geral que será o seu representante imediato e responsável direto pelos serviços e 

assuntos de ordem operacional; 

2.4.3. Original ou cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA no qual conste responsável técnico 

com competência para os artigos 7º e 23 da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CONFEA; 

2.4.4- Indicação do profissional de segurança do trabalho, devidamente habilitado de acordo 

com a legislação vigente, para acompanhar a execução dos serviços, diariamente; 

2.5- A Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros terá 03 (três) dias úteis para analisar os 

documentos entregues e emitir a Ordem para Início dos Serviços; 

2.6. Caso seja observado, durante 05 (cinco) dias corridos, que a marcha dos trabalhos não 

acompanha a cronologia apresentada pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO a intimará a 

intensificar dentro de 03 (três) dias corridos os serviços, a fim de dar-lhes o andamento 

conveniente;  

2.6.1. O não atendimento da intimação por parte da CONTRATADA levará a presunção de que 

os serviços estão em atraso, aplicável a multa prevista; 

2.7. A multa prevista no item 10.3, referente ao atraso no início da execução dos serviços, será 

aplicada pelo período máximo de 10 (dez) dias, caso os serviços não sejam iniciados, aplicar-

se-á o disposto na Cláusula Dez; 

2.8. O atraso na execução dos serviços somente será justificável quando decorrente de caso 

fortuito, de força maior ou de fato relacionada aos interesses da CONTRATANTE; 
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2.8.1. O pedido de prorrogação de prazo parcial, com a comprovação dos fatos que o 

justifiquem, deverá ser encaminhado à CONTRATANTE, 01 (um) dia após a ocorrência dos 

fatos ensejadores da prorrogação; 

2.8.2. O pedido de prorrogação do prazo final, com a comprovação dos fatos que o 

justifiquem, deverá ser encaminhado à CONTRATANTE 15 (quinze) dias antes de findar o prazo 

estabelecido; 

2.9. Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado no 

respectivo processo, o prazo de execução dos serviços poderá sofrer prorrogações; 

2.10. O valor dos serviços adicionais referidos no item V.4. Deverá obedecer os limites fixados 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, mantidos os preços unitários que 

figuram na proposta vencedora, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO a determinação das 

características e dos valores resultantes; 

2.11. Serviços não previstos no projeto, a serem executados pela CONTRATADA, não poderão 

ser iniciados sem autorização expressa da CONTRATANTE; 

2.12- A CONTRATANTE não aceitará nenhum material similar aos estipulados na proposta da 

CONTRATADA, sem que previamente seja submetido e aprovado por escrito pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da CONTRATANTE; 

2.13- A execução dos serviços ocorrerá mediante critérios eleitos pela CONTRATADA nos dias 

e horários a serem definidos pela CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3.1. O objeto definido no cronograma físico - financeiro devidamente executado será recebido 

pelo Servidor Designado, que atestará as etapas da medição e os Termos de Recebimento 

Provisório e Definitivo, sendo ratificados pelo Secretario de Obras, nos prazos estabelecidos e 

de acordo o disposto na lei, salvo prorrogações concedidas pela CONTRATANTE; 

3.2- Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver plenamente de 

acordo com as especificações/condições constantes no Memorial Descritivo – conforme Anexo 

I do edital e da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA; 

3.3. Executado, o objeto será recebido: 

3.3.1- Provisoriamente, após vistoria completa, realizada pela Prefeitura Municipal de Cássia 

dos Coqueiros, transporte e saneamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por 

escrito, a conclusão do objeto; 

a ) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente; 

3.3.2. Após o recebimento provisório, que será ratificado mediante termo, ficarão os serviços 

em observação pelo prazo de 01 (um) mês, durante os quais a CONTRATADA ficará obrigada a 

fazer, às suas expensas, as substituições e reparações reclamadas por vícios que porventura 

apareçam; 
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3.3.3. Definitivamente, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias da data de expedição 

do Termo de Recebimento Provisório; 

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CÁSSIA DOS COQUEIROS, tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

b) Findo o prazo referido no item anterior, e mediante requerimento da CONTRATADA, a 

FISCALIZAÇÃO realizará a verificação dos serviços executados, para o recebimento definitivo, 

que será ratificado mediante termo. 

3.4. Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS 

COQUEIROS, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

3.4.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial 

Descritivo – Anexo II do edital, determinando sua substituição/correção; 

3.4.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 

3.4.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente ofertado; 

3.5. O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de sua 

responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços 

prestados; 

3.6. O Termo de Recebimento Definitivo será expedido com observância, no que couber das 

disposições constantes na Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

4.1. Caberá à CONTRATADA: 

4.1.1. Fornecer mão de obra competente e especializada para cada natureza de serviço, 

maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno 

desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para 

sua conclusão dentro do prazo estabelecido; 

4.1.2. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão 

obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, principalmente as normas de 

construção brasileiras, tais como: 

a. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

b. Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

c. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades 

governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes a execução dos 

serviços ora contratados. 
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4.1.2.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar todos os serviços que a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, julgar não se coadunarem com as normas citadas, 

correndo às suas expensas a correção dos serviços executados inapropriadamente; 

4.1.3. Arcar com todas as despesas relativas a transporte, seguro, instalação, ensaios, 

consertos, testes, análises de materiais e equipamentos; 

4.1.4. Arcar com todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, e demais despesas 

legais que recaírem sobre o Contrato; 

4.1.5. Arcar com os custos da confecção e colocação de uma placa no local dos serviços, 

conforme declaração ANEXO VII do Edital, de acordo com o MANUAL a ser fornecido pela 

CONTRATANTE. 

4.1.6. Arcar com os custos de material, execução e montagem das instalações que se fizerem 

necessárias ao seu uso durante a execução dos serviços, tais como barracões, almoxarifados, 

sanitários, depósitos e refeitórios; 

4.1.7. Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, se obrigando a CONTRATADA a dispensar, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o empregado ou cuja permanência no serviço for 

julgada inconveniente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS;  

4.1.8. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia 

recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s, em cumprimento as 

exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho; 

4.1.9. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços e pelo 

fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e instalações necessárias, 

respondendo pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados; 

4.1.10. Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da realização dos 

serviços, causados à CONTRATANTE ou a terceiros;  

4.1.11. Cumprir as diretrizes e elementos técnicos estabelecidos e informados pela 

CONTRATANTE; 

4.1.12. Providenciar, às suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à 

CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie; 

4.1.13. Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, 

após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas atingidas 

pelos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias, entregando as obras perfeitamente limpas, a 

contar da conclusão dos serviços, sob pena da CONTRATANTE efetuá-la, arcando a 

CONTRATADA com o ônus decorrente da execução dos serviços de remoção, cujo valor será 

deduzido do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, de acordo com o item 6.8. da Cláusula 

Sexta;   

4.1.14. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da 

realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá 

em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 
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4.1.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus 

empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito. 

4.1.16. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, 

materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela 

CONTRATANTE; 

4.1.17.  Trocar, às suas expensas, os materiais e equipamentos que vierem a ser recusados 

pela CONTRATANTE; 

4.1.18. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 

quanto à execução do Contrato; 

4.1.19. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiadas ou prepostas, na 

execução do fornecimento contratado; 

4.1.20. Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e 

posturas compatíveis, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades 

competentes, pertinentes à matéria OBJETO do presente Contrato, cabendo-lhe única e 

exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua ou de seus 

prepostos ou convenentes; 

4.1.21- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro 

de serviços, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da CONTRATANTE 

designada oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a 

remoção desses materiais; 

4.1.22. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

outros resultantes da execução deste contrato; 

4.1.23. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 

contrato; 

4.1.24. A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, no local dos serviços, como seu 

preposto, pessoa idônea e capaz que a representará e acompanhará toda a execução deste 

contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária, bem como deverá executar as 

instruções do Departamento de Obras Publicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS 

COQUEIROS da CONTRATANTE, sem prejuízo das responsabilidades assumidas; 

4.1.25. O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos dias de 

atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário; 

4.1.26. Fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução dos serviços; 

4.1.27. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

apresentar documentação revalidada, se no curso deste contrato algum documento perder a 

validade; 

4.1.28. Permitir e facilitar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE para a vistoria e inspeção 

nas instalações da CONTRATADA;  
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4.1.29. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato. 

4.1.30. Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a expressa autorização 

por escrito da CONTRATANTE; 

4.1.31. Apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitado, comprovante de pagamentos de 

salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações 

trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação 

dos serviços deste contrato; 

4.1.32. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, 

as normas de segurança do CONTRATANTE; 

4.1.33. Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando nomes e 

números da cédula de identidade, com antecedência mínima de 48 horas do início das 

atividades; 

4.1.34. Providenciar, às suas expensas, a aprovação pelos poderes competentes ou 

companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes 

do projeto; toda exigência que implique em modificações do projeto, deverá ser apreciada e 

aprovada expressamente pela CONTRATANTE; 

4.1.35. Efetuar o recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), obtida junto 

ao CREA conforme as características da obra/serviços, bem como efetuar o recolhimento da 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e respectivas guias no caso de vir a utilizar a 

subcontratação de serviços considerados de especialização. 

4.2. Caberá a CONTRATANTE: 

4.2.1. Estabelecer, com competência única e exclusiva, os serviços a serem executados; 

4.2.2. Realizar os pagamentos na forma, condições, preços pactuados e prazo estabelecidos na 

Cláusula Sexta; 

4.2.3.  Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

4.2.4. Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços; 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva 

da CONTRATANTE, cabendo-lhe, outrossim, verificar o cumprimento do presente Contrato, 

autorizar os pagamentos de faturas, alterações de projetos e substituições de materiais e 

praticar os demais atos necessários para a fiel execução dos serviços contratados; 

5.2. O documento hábil para a aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução dos serviços será o Diário de Obras; 

5.2.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS 

COQUEIROS, visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos 

do presente Contrato, dar-lhe-ão visto diariamente, por seus representantes credenciados; 
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5.3. Os serviços serão executados de acordo com a documentação técnica; a CONTRATADA 

acatará as determinações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da 

CONTRATANTE, com ela resolvendo eventuais dúvidas; 

5.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de modificar, adicionar ou reduzir os serviços, se 

assim julgar melhor aos seus interesses ou assim determinarem os recursos disponíveis, bem 

como, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da CONTRATANTE, 

poderão ser feitas modificações para assegurar o perfeito funcionamento das peças no 

conjunto ou adaptações no projeto original, desde que antecipadamente justificada nos autos 

e nos termos permitidos na Lei 8.666/93 e suas alterações; 

5.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da CONTRATANTE reserva-se o 

direito de exercer a mais ampla e completa verificação dos serviços contratados, não se 

eximindo a CONTRATADA, em hipótese alguma, das responsabilidades pelos danos que vier a 

causar a terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus operários ou preposto; 

5.6. No canteiro de obras deverá existir ambiente para receber o servidor indicado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, da CONTRATANTE, cabendo à 

CONTRATADA nele manter o Diário de Obras, o cronograma físico financeiro da obra, o 

cronograma de execução da obra, atualizado, e os projetos pertinentes, indicando 

graficamente tanto a previsão como o andamento dos serviços, com respectivas datas, bem 

como uma Caderneta de Ocorrência, destinada a registrar as visitas realizadas ou ordens e 

providências tomadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS da 

CONTRATANTE; 

5.7. Será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO a escolha do local para a execução e 

montagem, pela CONTRATADA, das instalações referidas no item 4.1.6.; 

5.8. A FISCALIZAÇÃO estabelecerá o itinerário para a movimentação de veículos relacionados à 

CONTRATADA dentro do município, se for o caso; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

6.1.  O valor total deste contrato é de R$ (xxx) (xxxx); 

6.2- Os preços são fixos e irreajustáveis; 

6.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores estabelecidos no Anexo II - 

PROPOSTA, parte integrante deste, totalizando o valor de R$ (xxx)(xxxx); 

6.3.1. O pagamento será realizado, após a execução dos serviços, mediante a emissão de nota 

fiscal, se devidamente atestada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS; 

6.3.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

apresentação das notas fiscais no setor financeiro da CONTRATANTE, mediante depósitos na 

conta corrente nº (-), agência nº (-) do Banco (-) da CONTRATADA, observado o disposto no 

item 6.4.; 

6.3.3. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados 

financeiramente pelo índice econômico a variação do IPCA/IBGE apurada no período. 
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6.4. Para realização do pagamento, as notas fiscais deverão estar instruídas com a requisição e 

com atestado de comprovação de execução dos serviços, conforme medição, e fluxo de 

desembolso, emitido pelo setor competente da CONTRATADA, por meio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS; 

6.4.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, após aprovar e receber os 

serviços em foco, também por escrito, encaminhará o requerimento, a nota fiscal e sua 

aprovação, ao Secretário de Obras a fim de atestar e encaminhar ao setor financeiro da 

CONTRATANTE; 

6.4.2. A Nota Fiscal deverá corresponder aos serviços efetivamente executados e constantes 

da planilha orçamentária, parte integrante deste Contrato; 

6.5. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente 

no Órgão CONTRATANTE; 

6.6. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo 

para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente regularização. 

6.7. O valor atribuído ao presente contrato é a única forma de remuneração a CONTRATADA, 

sendo vedado o seu reajuste;  

6.8. Do valor das notas fiscais apresentadas para pagamento, serão deduzidos, de pleno 

direito, pela CONTRATANTE: 

a) Multas previstas neste Contrato; 
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à 
espécie; 
c) Cobranças indevidas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. A despesa, em R$ ..., (...), e onerará os recursos orçamentários do exercício 2019, nas 

seguintes dotações:  

 

05.05.01-15.452.0007.2.048-33.9039.01.0110 (327) 
05.05.01-15.452.0007.2.048-33.9039.02.0105 (368) 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

8.1- Para garantir o cumprimento deste contrato, a CONTRATADA prestou garantia conforme 

previsão contida no instrumento convocatório, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

total deste contrato; 

8.2- A garantia prestada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do objeto 

contratado; 

8.2.1. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título 

lhe for devida pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

9.1. Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

9.2. Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado no 

respectivo processo, o prazo de execução dos serviços poderá sofrer prorrogações; 

CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES 

 

10.1. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 

independentemente da rescisão do Contrato: 

a) Advertência escrita; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação da CONTRATANTE e 

impedimento de contratar com a Administração Pública; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 

e) Demais penalidades previstas na lei; 

10.2. A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, 

quando houver afastamento das condições técnicas ou contratuais estabelecidas; 

10.3 As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato e serão: 

a. 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, no início dos serviços; 

b. 0,2% (dois décimos por cento): 

b1. Por dia de atraso, na execução final dos serviços; 

b2. Por falta dada pelo engenheiro responsável, bem como por sua ausência no local dos 

serviços; 

b3. Por cada vez que o responsável técnico deixar de atender a convocação da CONTRATANTE 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do prazo do recebimento da convocação e 

também, no caso de não haver, na sede da CONTRATADA pessoa credenciada para recebe-la; 

b4. Por dia em que não for encontrado no local da obra o DIARIO DE OCORRENCIAS;  

a. 10% (dez por cento) pelo descumprimento de qualquer das obrigações ora pactuadas, 
excluídas aquelas que ensejam a rescisão do Contrato, relacionadas nos casos previstos na 
Cláusula Onze; 

b. 20% (vinte por cento) se der motivo à rescisão contratual; 
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CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão ou a ocorrência da 

hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, o contrato, 

independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 

e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e em especial, nos seguintes casos: 

a. Atraso na execução dos serviços por prazo superior a 20% (vinte por cento) do prazo 
global, por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 
b. Suspensão da execução dos serviços, pela CONTRATADA, por prazo superior a 10 (dez) 
dias, sem justificativa e prévia autorização da CONTRATANTE;  
c. Inexecução dos serviços, pela CONTRATADA, nos 10 (dez) dias posteriores à data de do 
recebimento da Ordem de Serviços; 
d. Utilização deste Contrato, pela CONTRATADA, como caução ou garantia para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRANTE; 
e. Reiteração de infrações ao presente Contrato; 
f. Em caso de rescisão pela CONTRATADA, perderá esta, em beneficio da CONTRATANTE, as 
garantias prestadas não tendo direito a indenização de qualquer espécie; 
11.2. Excetuam-se os motivos de força maior plenamente justificável, e aceito pela 

CONTRATANTE, nas hipóteses da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

11.3 Este Contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de decretação 

de falência ou deferimento de recuperação judicial, de liquidação ou dissolução da 

CONTRATADA, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial; 

11.4. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses e 

nas condições previstas no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

11.4.1. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos 

da CONTRATANTE em aplicar sanções previstas no Edital, e neste Contrato e na legislação que 

rege a licitação; 

11.5. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da prestação de serviços objeto 

desta licitação, exceto se for de interesse da CONTRATANTE, for expressamente autorizada e 

justificada; 

11.6. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste contrato, não afasta a 

responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 

inadimplência; 

11.7. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A CONTRATANTE poderá determinar acréscimos ou supressões ao OBJETO deste 

Contrato até o limite 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor; em caso de acréscimo, os 

serviços acrescidos serão pagos de acordo com os preços unitários multiplicados pelas 

quantidades físicas efetivamente executadas; 

12.2. A CONTRATANTE poderá aceitar, desde que expressamente, por escrito, a sub-

empreitada dos serviços considerados de especialização, permanecendo a CONTRATADA 

como única responsável pelos serviços. 

 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO E DO REGIME LEGAL 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais 

pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente em 04 

(quatro) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 

Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  

 

Dilma Cunha da Silva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, SP. 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1.)__________________________________ 

2.)__________________________________  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 
OBJETO: 
ADVOGADO(S): (*) 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
LOCAL e DATA: ___________________________________________________  
 
CONTRATANTE:  
Nome e cargo:_______________________________________________________  
E-mail institucional ___________________________________________________  
E-mail pessoal:_______________________________________________________  
Assinatura:__________________________________________________________  
 
CONTRATADA:  
Nome e cargo:_______________________________________________________  
E-mail institucional ___________________________________________________  
E-mail pessoal:_______________________________________________________  
Assinatura:__________________________________________________________  
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
 
CONTRATANTE:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO: 
 VALOR (R$):  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.  
 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, 
os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados:  
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários;  
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma;  
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 
em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
LOCAL e DATA:  
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO X 
ATESTADO DE VISTORIA 

 
 
Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, IMPLANTAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. 
 
Atestamos, para fins de participação na licitação em epígrafe, promovida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, que o(a) Senhor(a) _______________________ 
(nome completo), portador(a) da cédula de identidade RG nº ___________, representante da 
empresa ______________________________________ (razão social), com sede à 
______________________________________ (endereço completo), Inscrita no CNPJ/MF sob. 
o nº _______________ compareceu à visita técnica realizada em __ de ______ de 2019, onde 
serão realizados os serviços, recebendo as informações sobre as condições do local e das 
dificuldades técnicas que poderão advir da futura execução do contrato. 
 
Cássia dos Coqueiros, ___ de ___________ de 2019.  
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Vistoria 
Nome:  
Cargo:  
RG:  
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do Servidor  
Nome:  
Cargo:  
RG: 


