ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000040/2022
Edital
O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.737/0001-10, com sede na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, torna público que
realizará Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa especializada para realização de serviços
técnicos de passivo ambiental, realizando a elaboração dos estudos e execução referentes ao gerenciamento de
áreas contaminadas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme
Processo nº 1129/2022, devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão Presencial será realizado
por Pregoeiro do Município de Baixo Guandu, designado pela Portaria nº 309/2022, regido pela Lei no 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Federal no 8.666/1993, e suas
alterações e demais normas pertinentes.
1- DO OBJETO:
1.1- O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos
de passivo ambiental, realizando a elaboração dos estudos e execução referentes ao gerenciamento de áreas
contaminadas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme relacionado
no Anexo I do presente edital.
1.2- As especificações técnicas e as condições para a aquisição do objeto descrito no subitem 1.1, são as
constantes neste edital e seus anexos.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
2.1- As 09:00 horas do dia 05 de julho de 2022, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar,
localizada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, para, a realização do Credenciamento e
após, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
2.2- Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.
3- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
3.1- Tipo de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
3.2 - Processo nº 1129/2022.
3.3- Dotação Orçamentária:
080002.1854300192.076 - Manutenção do plano recup de áreas degr-PRAD, Usina de Compost, Aterro Munic e
dest final de Res sól - Elemento de despesa: 33903900000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - Ficha:
419 - Fonte de Recurso: 20010000000 - Recursos Ordinários
4- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
4.1- Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
pertinentes ao objeto desta licitação que deverão estar previstos no Contrato Social da proponente, que atendam a
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de
transcrição.
4.2- Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de Baixo Guandu, ou ainda
que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo à
reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
5- DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
5.1- As licitantes deverão entregar, após regular credenciamento, a proposta de preços e a documentação
necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os
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seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
________________________________________________
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
5.2- O envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7
deste edital, enquanto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO os documentos/informações exigidos no item 8 deste
edital.
5.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de nota ou pelo Pregoeiro do Município de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
6- DO CREDENCIAMENTO:
6.1- Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo V, que deverão ser entregues
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
6.2 - Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 6.1 e o Contrato
Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.5, em envelope apartado que
deverá trazer os seguintes dizeres "MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2022 ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
6.3- Para o Credenciamento o representante da proponente apresentará qualquer documento de identidade
emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, conforme modelo constante no ANEXO III,
quando não se tratar de administrador, proprietário ou equivalente,que o autorize a participar do procedimento
licitatório ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta
de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais
atos pertinentes ao presente certame, em nome da proponente.
6.4- Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o
subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.
6.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 6.4 compreende-se como ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores
(Ata e Termo de Posse); ou Registro Comercial; no caso de empresa individual.
a.1) 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;
a.2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b) Comprovação da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ).
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6.6 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.
6.7- Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado,
participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando
a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
6.8- A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento,
isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
6.9- Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou
equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
147/2014, deverá comprovar, obrigatoriamente, durante o CREDENCIAMENTO, esta condição, por meio de
declaração, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, sob as penas da lei, devidamente assinada por seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE LEGAL, com data
ATUALIZADA, conforme modelo constante no Anexo VI.
6.10 - Se os representantes da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que
trata o item 6.9, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº
123/2006 e 147/2014.
6.11 - Para fins de comunicação oficial referente a este procedimento licitatório, o representante da proponente
deverá apresentar no ato do "CREDENCIAMENTO," a Declaração de Endereço Eletrônico, constante do Anexo VII,
sem prejuízo de desclassificação.
7- DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:
7.1- A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via impressa contendo a identificação da empresa
licitante (Razão Social completa e CNPJ) datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente
constituído no contrato social ou documento equivalente, sem emendas e rasuras, contendo ainda as informações
discriminadas nas alíneas abaixo:
a)Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive quanto a
informação de marca e o modelo, quando couber;
b) Validade da proposta de preços, não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes
Proposta de Preços;
c) Preço unitário e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ x,xx),
incluindo-se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias, bem como todos os demais custos relacionados a prestação dos serviços do objeto deste edital, os
quais não acrescentarão ônus ao Município de Baixo Guandu-ES.
7.1.1- A proposta de preços também poderá ser elabolarada através do software E&L Proposta Comercial,
disponível no site do Município de Baixo Guandu,
<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip>, através de mídia digital
(pen drive, hd, cd...), representando fielmente todas as informações constantes na proposta impressa, de forma a
facilitar no lançamento dos preços.
7.1.1.1 - Havendo problemas na elaboração da proposta comercial no software E&L Proposta Comercial, será
aceita apenas, a proposta impressa, sem prejuízo de classificação.
7.2- O preço unitário, o preço total de cada lote e o valor global da proposta deverá ser apresentado em
algarismos, sendo facultada a apresentação por extenso.
7.3- A proposta de preços será desclassificada se não houver indicação de marca, bem como se desatender as
normas e exigências deste edital e seus anexos.
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou não
prevista neste edital.
Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000

3/38

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000040/2022
7.5 - As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação técnica
do objeto.
7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se ao
Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
b) O erro na adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto, pelo
corrigido.
8- DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:
8.1- A licitante interessada deverá apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
enumerados:
8.1.1- QUALIFICAÇÃO SOCIAL:
a) Declaração, data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, constante no
Anexo VIII;
b) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua
habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições
contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, constante no Anexo IX.
8.1.1
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Empresa;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Empresa;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINACEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores
competentes, ou outro documento expedido pelo Juízo competente, no qual ateste que a empresa possui condições
econômicas suficientes para cumprimento do contrato, da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60
(sessenta) dias anteriores à data de apresentação da documentação ou dentro do prazo de validade da Certidão
quando houver.
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com jurisdição
sobre o domicílio da sede da licitante, atualizada até a data de abertura da licitação, conforme Resolução n°266/79
do Conselho Federal de Engenharia (CONFEA) e art. 30, inciso I da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores,
na qual deverá constar o responsável técnico indicado para esta licitação;
a.1) Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no CREA de outro estado, deverá apresentar, no ato
da assinatura do CONTRATO, o "VISTO" do seu Registro no CREA/ES, nos termos do art. 58 da lei 5.194/66, na
forma da Resolução 413/97 do CONFEA.
b) Comprovação da empresa possuir em seu corpo técnico, na data de abertura do certame, profissional de nível,
reconhecido pelo CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que comprove ter o profissional,
executado para orgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
distrital, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto licitado;
c) Certidão de Registro ou Inscrição de Pessoa Física do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica, emitido pelo CREA e/ou CAU, com validade na data da apresentação da proposta.
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d) Declaração da empresa de possuir capacidade e corpo técnico habilitados para execução dos serviços objeto do
presente edital;
e) Declaração de conhecimento do objeto, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) da empresa licitante. (Anexo
XI) ou termo de visita técnica.
f) Comprovação da vinculação do profissional detentor do atestado de capacidade técnica (responsável técnico),
constante na Certidão expedida pelo CREA, com a empresa licitante. A comprovação deverá atender os seguintes
requisitos:
I) Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, acompanhada do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados - CAGED e cópia das guias de Recolhimento do FGTS e da Previdência Social,
devidamente quitados; ou cópia do Contrato de Prestação de Serviços;
II) Sócio: Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;
III) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima.
8.2 - Os documentos exigidos nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser apresentados em original, por
publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor
da administração, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o horário marcado para a abertura da
sessão.
8.3 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social,
Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pela licitante no momento do Credenciamento.
8.4 - Figura como exceção a Certidão cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais, constante
na alínea "a" do subitem 8.1.2.
8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da fase de lances.
8.6 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
8.7 - Os modelos anexados ao edital servem como orientação as empresas licitantes, não sendo motivo de
inabilitação ou desclassificação documentos elaborados de forma diferente, desde que contenham os elementos
essenciais.
9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO (CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO):
9.1- Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento, conforme
disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos exigidos no
respectivo item.
9.2- Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02
- "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos Envelopes Proposta de Preços,
julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO GLOBAL considerando para tanto as disposições da Lei nº
10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.
9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
9.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não
havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.4, poderão as autoras das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
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oferecidos.
9.6 - Uma vez classificada as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de
ordenação das propostas.
9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar
necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
9.10- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
9.11- Não havendo mais interesse, das licitantes, em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
9.12- Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação
para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
9.13- Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.14- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e
empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste edital, a apresentação de novo
lance, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
9.15- Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências previstas neste edital
será declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.
9.16- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
9.17- Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
decidindo motivadamente a respeito.
9.18- O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado.
9.19- Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, da empresa classificada e
verificado o atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.
9.20- A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista previstos neste edital, terá sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de abertura do certame, caso seja declarada vencedora da etapa de lances. A não regularização da
documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, sendo facultado o Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o
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exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.
9.21- O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos
os documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição.
Se não apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de
pequeno porte, será automaticamente inabilitada.
9.22- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante vencedora da etapa
de lances será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.23- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que, será declarada vencedora.
9.24- A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
9.25- O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências,
em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente no credenciamento ou em qualquer dos envelopes.
9.26- Ao final da sessão pública o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar a
intenção de recorrer dos atos até ali praticados, que obrigatoriamente deverão constar em Ata da sessão.
10- DOS RECURSOS:
10.1- Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na
Lei 8.666/93 e suas alterações.
10.2- A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado
de documentação pertinente;
b) As razões do recurso serão apresentados por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei
10.520/02). O documento será assinado por representante legal da licitante ou por Procurador com poderes
específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);
c) As razões do recurso e contrarazões deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo
Guandu-ES, situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu-ES, no horário das 7h às 16h, e
fora do prazo legal, não serão conhecidos;
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias (art. 4°,
XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou a intenção de recorrer.
11- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
11.1- Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que
esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
11.2- A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à autoridade
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra
manifestação de recurso.
12- DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1- Homologada a licitação e após a ordenação da despesa pela autoridade competente, será emitida pelo
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Município de Baixo Guandu, Autorização de prestação de serviços para a instrumentalização da prestação de
serviços do objeto deste.
12.2- A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de seu
recebimento/convocação, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Huamanos e
Habitação, para atestar o recebimento da Autorização de prestação de serviços ou assiná-la e encaminhá-la ao
setor competente.
12.3- No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a
exigência do item 12.2, ou desatender ao disposto no Termo de Referência, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI,
do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
12.4- A autorização de prestação de serviços e a nota de empenho serão canceladas nos seguintes casos:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidas dos incisos I ao XVIII no art. 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
13- DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
13.1- As informações quanto a forma e condições de prestação de serviços, encontram-se especificados no Item 3
do Termo de Referência - Anexo II, deste edital.
14- DO PAGAMENTO:
14.1 - As informações quanto a forma e condições de pagamento, encontram-se especificados no Item 5 do Termo
de Referência - Anexo II, deste edital.
15- DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
15.1- À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as seguintes
penalidades:
a) Multa;
b) Cancelamento da Autorização da prestação dos serviços;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu; e,
d) Declaração de inidoneidade.
15.2- Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de prestação de
serviços, quando a CONTRATADA:
a) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do
CONTRATANTE;
c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais;
f) Se recuse a atestar o recebimento da Autorização de prestação de serviços, ou assiná-la, aceitá-la ou retirá-la
dentro do prazo estabelecido neste instrumento.
15.3- Ocorrendo atraso na prestação de serviços do objeto, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento)
do valor total da Autorização de prestação de serviços, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).
15.4- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com
o Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses ou prazos maiores, em função da
gravidade da falta cometida.
15.5- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE,
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independentemente das demais sanções cabíveis.
15.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado o princípio do contraditório e
da ampla defesa, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
15.7- Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CONTRATADA, justificando a medida.
15.8- As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento
de pedido de reconsideração do recurso.
15.9- Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste edital.
16- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1- Ao apresentar a proposta de preço, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos.
16.2- O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar proposta
mais vantajosa para a Administração.
16.3- Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-a, quando necessário, profissionais de
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, bem como
qualquer outro servidor do Município de Baixo Guandu - ES.
16.4- As informações complementares inerentes a este Pregão Presencial e os pedidos de esclarecimentos,
deverão ser solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via internet, no endereço
eletrônico, licitacao.pmbg.es@gmail.com poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3732-8900 em dias úteis no
horário de 07h às 16h.
16.5- Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1°, 2° e 3°do
artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
16.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo Guandu-ES, situada
na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu-ES, no horário das 07 às 16h e, fora do prazo legal,
não serão conhecidas.
16.6- Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.6.1- Anexo I: Especificações do objeto licitado;
16.6.2- Anexo II: Termo de Referência;
16.6.3- Anexo III: Modelo de Credenciamento;
16.6.4- Anexo IV: Modelo de Declaração (Atendimento às exigências habilitatórias - Inciso VII, Art. 4º da Lei n°
10.520/02);
16.6.5- Anexo V: Modelo de Declaração (Inciso III, Art. 9° da Lei n° 8.666/93);
16.6.6- Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
16.6.7- Anexo VII: Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.6.8- Anexo VIII: Modelo de Declaração (Não emprega Menor - Inciso V, Art. 27 da Lei nº 8.666/93);
16.6.9- Anexo IX: Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes - Lei nº 8.666/93);
16.6.10- Anexo X: Minuta do Contrato;
16.6.11- Anexo XI: Modelo Declaração de Conhecimento do objeto.

Baixo Guandu-ES, 20 de junho de 2022.
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JANDERSON A.R. MATOS
Pregoeiro Municipal
Portaria n° 309/2022
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Anexo I

Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

00001

00001 00001643

ELABORACAO E EXECUCAO DE ESTUDOS DE
PASSIVOS AMBIENTAL - MODELO
CONCEITUAL E PLANO DE INVESTIGACAO
contratação de empresa especializada para
elaboração e execução de estudos de
passivos ambiental - modelo conceitual e
plano de investigação confirmatória
(investigação preliminar) - em solo e agua
subterranea pela disposição irregular de
residuos solidos urbanos.

SERV.

1,00

00002

00001 00001644

ELABORACAO E EXECUCAO DE ESTUDOS DE
PASSIVOS AMBIENTAL - INVESTIGACAO
CONFIRMATORIA contratação de empresa
especializada para elaboração e execução de
estudos de passivos ambiental - investigação
confirmatoria - em solo e agua subterranea
pela disposição irregular de residuos solidos
urbanos.

SERV.

1,00
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Anexo II
TERMO DE REFERÊNCIA
01 - OBJETO:
1.1 - O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar o procedimento licitatório, mediante pregão, sob
forma presencial, a contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos de passivo
ambiental, realizando a elaboração dos estudos e execução referentes ao gerenciamento de áreas contaminadas,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
02 - JUSTIFICATIVA:
2.1 - Tendo em vista a necessidade de se atender a todas as condicionantes relativas à autorização ambiental
031/2021 - CQAI-DT, expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, referente a
área de onde ocorreu a disposição irregular dos resíduos sólidos urbanos, considerando as especificações do
estudo de passivo ambiental e todas as orientações técnicas que devem ser seguidas, seguidos do agravente que
não há no corpo de servidores municipais profissionais habilitados para realização dos estudos, se faz necessário à
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços, visando atender todos os critérios
estabelecidos pelo IEMA no prazo condicionado.
03 - LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVOÇOS:
3.1- INFORMAÇÕES GERAIS
3.1.1- Identificações
3.1.1.1- Identificar o responsável legal pela atividade (responsável pelo gerenciamento da área): nome completo;
razão social; endereço completo para correspondência; nº da Inscrição Estadual; nº do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ); nº dos telefones para contato e endereço eletrônico;
3.1.1.2- Identificar o nome do proprietário ou detentor da posse da área;
3.1.1.3- Cada estudo, plano e projeto a ser apresentado deverá estar acompanhado de identificação do(s)
responsável(is) habilitados envolvidos em sua elaboração: nome completo, título(s) e categoria(s) profissional (is),
Registro Profissional no respectivo órgão de classe, nº de telefone e endereço eletrônico. Os estudos deverão estar
devidamente assinados pelos profissionais citados e possuir todas as páginas rubricadas por eles, além de estar
acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional responsável por sua
elaboração.
3.1.2- Estruturação dos estudos
Os estudos deverão ser estruturados em 02 (duas) etapas com os seguintes produtos:
ETAPA 1 (E1) - AVALIAÇÃO PRELIMINAR:
E1P1 - Relatório de Avaliação Preliminar;
E1P2 - Modelo Conceitual Inicial;
E1P3 - Ficha de Controle;
E1P4 - Plano de Investigação Confirmatória.
ETAPA 2 (E2) - INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA:
E2P1- Relatório de Investigação Confirmatória;
E2P2 - Atualização Modelo Conceitual Inicial;
E2P3 - Atualização da Ficha de Controle.
3.2- AVALIAÇÃO PRELIMINAR - E1
Nesta etapa deverá estar prevista a realização da avaliação das condições de comprometimento ambiental da área
em estudo através de um diagnóstico ambiental preliminar obtido a partir de vistoria "in loco" e informações
disponíveis sobre a área - Avaliação Preliminar.
As informações poderão ser levantadas por meio de documentos, artigos e processos concernentes ao assunto
junto a órgãos públicos (Prefeitura Municipal, Museu Municipal, Iema, Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN),
entre outros), de entrevistas com antigos funcionários do município, catadores de materiais recicláveis, moradores
da região ou outras pessoas, de levantamento fotográfico, de imagens aéreas e outras fontes que forneçam
informações sobre o histórico da área, compondo o Relatório de Investigação Preliminar.
Após a obtenção dessas informações deverá ser preenchida a Ficha de Controle e elaborado um Modelo Conceitual
e, a partir deste, deverá ser elaborado um Plano de Investigação Confirmatória.
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Deverão ser fonte de consulta/orientação para os trabalhos a serem realizados, além das orientações contidas
neste documento, as normas NBR 15515-1:2008, NBR 15515-2:2011, DECISÃO DE DIRETORIA Nº 038/2017/C e
NBR 16210:2013. Outro documento que poderá ser usado como referência/ fonte de consulta é o Manual de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB.
Segue conteúdo mínimo para elaboração dos estudos relacionados à Avaliação Preliminar - E1
3.2.1 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR - E1P1
O conteúdo mínimo do relatório a ser apresentado deverá estar em conformidade com o que segue.
3.2.1.1 - Levantamento Histórico
a)Apresentar histórico da degradação da área a ser investigada, demonstrando o cenário anterior à degradação
até o atual, tempo cronológico de uso da área, entre outros;
b)Descrever, detalhadamente, a(s) atividade(s) de disposição irregular de RSU executada(s), relatando a(s)
tipologia(s) de todos os resíduos dispostos no local, os responsáveis pela disposição e o período de utilização da
área. Caso na área tenha ocorrido disposição irregular de resíduos por mais de 1 (um) município, apresentar
informações sobre todos os municípios responsáveis pela disposição irregular na área e identificar o responsável
pela regularização ambiental da área (gerenciamento da área).
3.2.1.2- Localização
a) Descrever o endereço completo, inclusive referências para o acesso ao local e distância do(s) centro(s)
urbano(s).
3.2.1.3- Caracterização dos Meios Físicos/ Biótico e Antrópico
a) Descrever a Hidrologia, Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Regime Pluviométrico local.
b) Descrever a Flora e a Fauna do local e do entorno, num raio de 1.000m, além das áreas de interesse ambiental.
c) Apresentar mapa georreferenciado atualizado da área sob investigação e seu entorno, no raio de 1000m, em
escala adequada não inferior a 1:5000, no Datum SIRGAS 2000 contendo, entre outros, os seguintes usos e
coberturas do solo:
ATENÇÃO: O mapa deverá também ser apresentado em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) no formato
*.shp ou *.kml
i.Rodovias e ferrovias e respectivas faixas de domínio público, bem como ruas e estradas (devendo conter como
atributo o nome de cada uma delas);
ii.Aeroporto e aeródromos;
iii.Porto;
iv.Áreas comerciais e áreas industriais;
v.Áreas/ bens de interesse público;
vi.Cemitério;
vii.Áreas de ocupação urbana (cidades, vilas, núcleos populacionais tradicionais e não tradicionais, entre outras).
Informar também as residências localizadas em áreas rurais, identificando aquelas que possuem hortas;
viii.Faixas de servidão destinadas a utilidades (abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica,
coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado);
ix.Hortas;
x.Parques, áreas verdes;
xi.Parque infantil/ jardim infantil;
xii.Áreas de lazer e de desportos;
xiii.Escolas/ creches;
xiv.Hospital/ posto de saúde;
xv.Áreas de pecuária e áreas agrícolas;
xvi.Matas naturais e Áreas de Proteção Ambiental;
xvii.Áreas de Proteção de Mananciais;
xviii.Corpos hídricos, área inundável, várzea; As massas d'água deverão conter como atributo, o nome do corpo
hídrico (ex.: rio Itapemirim, lagoa Juparanã, e outras);
xix.Bacia hidrográfica para abastecimento público;
xx.Represa para abastecimento público;
xxi.Zonas de recarga de aquíferos ou aquíferos utilizados para
abastecimento;
xxii.Poços para captação de água subterrânea, com descrição do uso (abastecimento público, domiciliar ou
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industrial); xxiii. Solos expostos e áreas erodidas;
xxiv. Afloramentos rochosos; xxv. Limites da área de disposição irregular de resíduos ou rejeitos;
xxvi. Outras áreas sensíveis.
d)Apresentar informações topográficas e de declividade da área, incluindo avaliação da estabilidade dos resíduos
dispostos/ enterrados no local, bem como informações sobre a existência de taludes e suas estabilidades.
e)Apresentar informações acerca da situação da(s) área(s) de disposição irregular de resíduos sólidos urbanos
conforme segue:
i.Recobrimento da área (cobertura dos resíduos com solo não argiloso; impermeabilização superior com solo
argiloso compactado ou outras formas de impermeabilização);
ii.Uso atual da área;
iii.Existência e localização de: sistemas de captação de efluentes líquidos e emissões atmosféricas, pontos de
tratamento e/ou lançamento de efluentes líquidos e gases, posição dos equipamentos e tubulações subterrâneas e
superficiais e sobre sistemas de drenagem de águas pluviais.
Apresentar os projetos dos sistemas existentes.
3.2.1.4 - Quantificação do volume de resíduos
a)Apresentar levantamento preliminar do volume da massa de resíduos dispostos no local, a profundidade da(s)
cava(s) ou vala(s) de disposição de resíduos (ou outras formas de disposição) e a área (m2) com resíduos
enterrados;
b)Informar a característica da permeabilidade do solo e o nível do lençol freático, bem como os possíveis impactos
sobre o solo e os recursos hídricos (superficiais e subsuperficiais);
c)Informar o tempo de desativação da atividade no local.

3.2.2- FICHA DE CONTROLE - E1P2
3.2.2.1. Deverá ser preenchida a Ficha de Controle, conforme modelo disponibilizado pelo IEMA, com os dados
disponíveis para essa etapa. A mesma deverá ser atualizada na segunda etapa - Investigação Confirmatória.
3.2.2.2. Deverá ser disponibilizada cópia em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) da Ficha de Controle
elaborada.
3.2.3-MODELO CONCEITUAL - E1P3
3.2.3.1. Apresentar Modelo Conceitual da Área em conformidade com os dados obtidos no Relatório de Avaliação
Preliminar.
3.2.3.2. Deverão ser disponibilizadas cópias em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra), no formato *.shp ou
*.kml (Datum SIRGAS 2000) dos mapas confeccionados que compõem o modelo conceitual.
3.2.4-PLANO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - E1P4
O Plano de Investigação Confirmatória, a ser desenvolvido a partir do Modelo Conceitual Inicial (elaborado a partir
das informações do Relatório de Avaliação Preliminar), deverá propiciar um entendimento sobre as condições
atuais e passadas da área, inclusive expressando as incertezas resultantes dessa compreensão.
Recomenda-se, nos casos aplicáveis, investigações utilizando métodos geofísicos, objetivando detectar e mapear a
extensão da área a ser recuperada. Neste caso, o Plano de Amostragem poderá ser substituído total ou
parcialmente por esta técnica, devendo ser apresentada descrição da metodologia de trabalho que será realizada.
Nos casos onde houver viabilidade de remoção dos resíduos e transporte/ destinação para área ambientalmente
adequada (devidamente licenciada ou autorizada pelo IEMA), no Plano de Investigação Confirmatória deverá
constar o Plano de Remoção dos Resíduos, devidamente acompanhado de cronograma de implementação. Tal
plano deverá incluir as investigações necessárias para delimitação do volume de resíduos efetivamente enterrados,
as ações previstas para sua remoção, os projetos de aterro do local, e monitoramentos de encerramento.
No caso em que for proposto método de investigação confirmatória com a realização de sondagens deverá ser
apresentado mapa, com a localização dos pontos previstos para a coleta das amostras, e deverão ser
considerados:
3.2.4.1- O Modelo Conceitual Inicial na escolha dos meios a serem amostrados; do número, da profundidade e da
localização dos pontos de amostragem, bem como da distribuição destes pontos; das substâncias de interesse e
do cronograma de amostragem;
3.2.4.2- A extensão da massa de resíduos e a condição do subsolo quanto à existência de gases e de outras
substâncias de interesse, resultantes da degradação biológica dos resíduos;
3.2.4.3- A investigação da qualidade das águas subterrâneas a montante e a jusante (contemplando no mínimo, 01
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ponto à montante e 03 pontos à jusante), da qualidade do solo da área de interesse e da qualidade das águas
superficiais existentes na área a ser recuperada e no seu entorno, a montante e a jusante, considerando um raio
mínimo de 500 metros, medidos a partir dos limites da área onde houve disposição de resíduos devendo ser
justificado o posicionamento dos pontos de investigação previstos. A quantidade de pontos de amostragem dever
ser suficiente, a critério do profissional habilitado responsável pela elaboração do Plano de Investigação Confirmatória, para avaliar a existência ou não de contaminação na área e definir as próximas etapas do gerenciamento.
3.3- INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - ETAPA 2 - E2
Esta etapa deverá ser conclusiva acerca da existência de contaminação na área investigada.
Os resultados das análises químicas das amostras obtidas nesta etapa deverão ser comparados com os Valores de
Intervenção, para solos e águas subterrâneas, estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420/2009 ou a que vier a
substitui-la;
Para substâncias químicas de interesse ou meios físicos não contemplados na referida Resolução, deverão ser
utilizados os valores definidos na última atualização dos Regional Screening Levels (RSLs), desenvolvidos pela
United States Environmental Protection Agency (US EPA) ou calculados a partir da Planilha de Avaliação de Risco
da CETESB. Para as substâncias que não constarem nessas listas, poderão ser propostas a utilização de listas de
valores orientadores produzidas por outras entidades reconhecidas;
Na definição do valor a ser adotado, para efeito de comparação com as concentrações observadas nas amostras
de solo, deverá ser considerado o cenário de ocupação existente ou proposto. Nos casos em que não seja possível
a caracterização específica de um único cenário, deverá ser adotado o cenário para o qual os valores de
intervenção sejam mais restritivos dentre aqueles existentes ou propostos para a área;
Os laudos analíticos das amostras de solo e águas subterrâneas e/ou outros materiais/meios avaliados deverão
estar de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa (IEMA) nº15/2016, observando principalmente a
qualidade exigida para os ensaios laboratoriais e para as atividades de coleta;
Os Poços de monitoramento deverão ser instalados em conformidade com as normas aplicáveis, se atentando para
utilização de métodos adequados de purga na amostragem das águas dos poços (NBRs 15492, 15495-1, 15495-2 e
15847);
No caso dos pontos de amostragens de solo e água subterrânea inicialmente previstos no Plano de Investigação
Confirmatória se mostrarem, nos trabalhos de campo, insuficientes para a delimitação adequada da área de
disposição de resíduos, deverão ser executados novos pontos de amostragem, tantos quantos necessários.
3.3.1-RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - E2P1
O Relatório de Investigação Confirmatória deverá ser apresentado, no mínimo, em conformidade com o que segue.
3.3.1.1- Mapa georreferenciado das sondagens, indicando os pontos de amostragem de solo, sedimentos, rocha,
água superficial, água subterrânea, poços de monitoramento, poços de abastecimento de água e/ou nascentes;
3.3.1.2- Representação do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia ou materiais observados
(definidos a partir de observações em campo e de análises granulométricas), a espessura dessas camadas, as
unidades hidroestratigráficas identificadas, a profundidade do nível d'água, os resultados de medições realizadas
em campo e a indicação das profundidades de amostragem para análises químicas e para determinação das
propriedades físicas do meio;
3.3.1.3- Perfil construtivo dos poços de monitoramento instalados;
3.3.1.4- Tabela com os seguintes dados relativos aos poços de monitoramento: profundidade do nível da água
subterrânea, identificação dos poços com detecção de contaminantes, cota topográfica dos poços, cargas
hidráulicas e condutividade hidráulica; Deverão ser descritas as metodologias adotadas para obtenção desses
dados;
3.3.1.5- Mapa potenciométrico com indicação da direção de fluxo da água subterrânea;
3.3.1.6- Cópia dos resultados laboratoriais, tabela com os resultados obtidos e interpretação dos resultados das
análises químicas das amostras coletadas, com a indicação dos valores utilizados como base para tomada de
decisão quanto aos Valores Máximos Permitidos (VMP's) e a representação das concentrações das substâncias
químicas de interesse em planta e seções;
3.3.1.7- Relatório Fotográfico relativo aos serviços de campo;
3.3.1.8- Conclusão acerca da contaminação da área;
3.3.1.9- Recomendações de ações a serem realizadas em conformidade com os resultados obtidos.
3.3.2- FICHA DE CONTROLE - E2P2
3.3.2.1- Atualizar a Ficha de Controle, conforme modelo disponibilizado pelo IEMA, com os dados disponíveis para
essa etapa.
3.3.2.2- Deverá ser disponibilizada cópia em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) da Ficha de Controle
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elaborada.
3.3.3- ATUALIZAÇÃO MODELO CONCEITUAL - E2P2
3.3.3.1- Atualizar o Modelo Conceitual da Área em conformidade com os dados obtidos no Relatório de
Investigação Confirmatória.
3.3.3.2- Deverão ser disponibilizadas cópias em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra), no formato *.shp ou
*.kml (Datum SIRGAS 2000) dos mapas confeccionados que compõem o modelo conceitual.
3.4- DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO:
3.4.1- Prazo para apresentação do relatório de Avaliação Preliminar: 120(cento e vinte) dias;
3.4.2- Prazo para apresentação do Plano de Investigação Confirmatória: 180(cento e oitenta) dias;
3.4.3- Prazo para apresentação da Ficha de Controle Conceitual: 30(trinta) dias após a apresentação do Relatório
de Avaliação Preliminar.
3.5- DA LOCALIZAÇÃO:
3.5.1- Km 01 da rodovia Marcos Antônio Zopelari - Es-446 que liga Baixo Guandu a Itaguaçu com uma área de
4,498ha, localizada sob as coordenadas UTM (Sirgas2000) 290668/7839757, incluindo suas adjacências nos casos
em que os estudos indicarem pela necessidade de ampliação do polígono inicial previsto.
4- DA FORMA DE PAGAMENTO:
4.1- O pagamento será realizado mediante a apresentação pela Contratada, de Nota Fiscal ao Município de Baixo
Guandu, através da Unidade Gestora Secretaria Municipal Administração, acompanhada dos documentos de
regularidade fiscal e trabalhistas exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Contratada;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Contratada;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada e protocolizados no Protocolo
Geral do Município de Baixo Guandu, que depois de conferidos, serão atestados pelos servidores vinculados ao
Almoxarifado, bem como pelo fiscal e encaminhados para pagamento.
4.2.1 - Quando devido, as notas fiscais deverão ser emitidas na forma eletrônica, conforme legislação vigente e
encaminhadas em formato "xml", para o seguinte endereço eletrônico: nfe@pmbg.es.gov.br
<mailto:nfe@pmbg.es.gov.br>.
4.2.2 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a Contratada obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para o respectivo pagamento.
4.2.3 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a Contratada providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
4.3 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
4.4 - O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.5 - Para a efetivação do pagamento a Contratada deverá manter as mesmas condições previstas no edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação.
4.6 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
4.7 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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4.8- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1 - Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além de outras previstas neste instrumento:
a) Atender com prontidão às requisições e especificações deste CONTRATO;
b) Custear todas as despesas necessárias a perfeita prestação dos serviços;
c) A presente contratação não estabelece vínculo empregatício entre o Contratante e os empregados/prepostos de
responsabilidade da Contratada, e está na qualidade de empregadora, é a única e exclusiva responsável pelos
descontos e recolhimentos de todos e quaisquer tributos e contribuições trabalhistas, previdenciárias e secundárias
que forem devidos;
d) Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os
prazos de prestação dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução;
e) Permitir que os serviços sejam fiscalizados durante o período de vigência deste instrumento;
f) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pelo Contratante;
g) Designar pessoal qualificado para a execução das atividades decorrentes do Contrato, responsabilizando-se pela
qualidade da prestação dos serviços, com a utilização de todos os recursos materiais e humanos necessários à sua
execução, efetuando a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, com relação aos
serviços contratados;
h) Manter, durante toda a execução do Contrato a ser firmado, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas no momento da contratação;
i) Responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária, cujo cumprimento e responsabilidade caberão à CONTRATADA;
j) Não subcontratar outra entidade, no todo ou em parte, os serviços pactuados;
k) Manter contato com o CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste
Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;
l) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o CONTRATANTE, para o fluxo operacional da prestação
de serviços objeto deste Contrato;
m) Apresentar relatório, juntamente com os comprovantes de serviços para pagamento, objetivando o controle do
desempenho dos serviços prestados;
n) Arcar com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos
sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas
eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste
Contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
o) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo sem a prévia
autorização do CONTRATANTE;
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6.1 - Consiste nas obrigações e responsabilidade do Município de Baixo Guandu:
a) Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao (s) objeto (s) deste Contrato, para que
a CONTRATADA possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação;
b) Designar servidor (es) com competência necessária para acompanhamento e fiscalização do objeto
contratual;
c)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo
estipulado;
d)Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Contrato;
e)Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;
f)Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas na execução do contrato;
g)Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam
tomadas as medidas corretivas necessárias;
h)Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
i)Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo, após o cumprimento das
formalidades legais;
j)Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário.
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07 - DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
7
7.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à sua
execução.
7.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
7.2.1 - Os resultados alcançados em relação à empresa vencedora, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade do bem;
7.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a empresa vencedora continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
7.3 - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do
escopo contratado.
7.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
7.5 - A fiscalização poderá ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão
de notificação a Contratada.
7.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao Secretário
correspondente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
7.7 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada por qualquer irregularidade ou responsabilidade.
7.8 - Ao servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização da compra de acordo com as regras e
exigências deste termo, caberá ainda, a conferência da nota fiscal e a liberação da respectiva fatura para
pagamento.
7.9 - O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução será o servidor Sr. Willian Antônio
Gomes, lotado na Secretaria Muncipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
8 - DA VISITA TÉCNICA:
8.1 - A visita técnica ao local de execução dos serviços, objeto deste edital, se faz facultativa, limitada a uma
licitante por vez.
8.2 - Será efetuada visita técnica ao Município, nos termos do artigo 30, inciso III da lei 8.666/93, cujo o
requerimento deverá ser protocolizado no Protocolo Geral do Município de Baixo Guandu/ES.
8.2.1 - O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serão realizados até o dia 01/07/2022 podendo a
visita ser realizada até o primeiro dia útil seguinte a referida data.
8.2.1.1 - A visita técnica deverá ser agendada pelo telefone (27) 3732- 8900.
8.2.2 - Somente poderá participar da visita o profissional vinculado a licitante mediante comprovação através de
cópia autenticada em cartório ou emitida via Internet da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e da
Carteira de Identidade, emitidas pelo CREA. No ato da visita será fornecido termo de participação em visita técnica,
a ser expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
8.3 - Para todos os efeitos, considerar-se-á que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local e de todas as
informações para execução do objeto, não podendo alegar posteriormente a sua insuficiência.
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Anexo III
CARTA CREDENCIAL
Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

Oabaixoassinado, na qualidade de responsável legal pela empresa............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ........................................................, com sede na Rua/Av
.........................................................., nº.........., Bairro..................., Cidade.........................................,
UF......., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) ................................................., Carteira de
Identidade nº...................................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica
acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as declarações
exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem como
o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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Anexo IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaEmpresa................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº..............., com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
Bairro..................., Cidade........................... ,UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do art.
4º, da Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo V
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO III DO ART. 9° DA LEI N° 8.666/93

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixoassinado, na qualidade de responsável legal pela
empresa....................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº............... ,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, UF.......,
DECLARA,sob as penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoas por esses designados
para acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no inciso III do art. 9° da
Lei n° 8.666/93, por parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo VI
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaempresa................................................,devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ...............................,com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
Bairro..................., Cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, que enquadra-se como
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma
das vedações do art. 3º, §4º.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo VII
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaempresa................................................,devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ...............................................,com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
bairro..................., cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, seu endereço eletrônico oficial
(e-mail)....................., telefone (fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões
proferidas no procedimento acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para
contagem de prazos.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa...............................................,devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº..............,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., bairro...................,
cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo IX
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº 040/2022

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela
empresa.............................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº........................................................, com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
Bairro..................., Cidade................................., UF........................, DECLARA, sob as penas da Lei, de que
não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital,
bem como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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Anexo X
Contrato de prestação de serviços nº XX/2022 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES e a
empresa...............................
O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito público interno, através da Unidade Gestora
xxxxxxxxxxx inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede na (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro,
Cidade, Estado), nesse ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissão, C.I. e
CPF, função/cargo), portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente na (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro,
Cidade, Estado), doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o
número xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxx (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), neste ato
representada pelo Sr. xxxxxxx (nacionalidade, estado civil, profissão, C.I. e CPF, função/cargo:
sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão
Presencial nº ____/2022, devidamente homologado pela autoridade competente em xx/xxxx/xxxx, no Processo nº
_____/2022, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para realização de serviços
técnicos de passivo ambiental, realizando a elaboração dos estudos e execução referentes ao gerenciamento de
áreas contaminadas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme
relacionados no Anexo I do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1- INFORMAÇÕES GERAIS
2.1.1- Identificações
2.1.1.1- Identificar o responsável legal pela atividade (responsável pelo gerenciamento da área): nome completo;
razão social; endereço completo para correspondência; nº da Inscrição Estadual; nº do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ); nº dos telefones para contato e endereço eletrônico;
2.1.1.2- Identificar o nome do proprietário ou detentor da posse da área;
2.1.1.3- Cada estudo, plano e projeto a ser apresentado deverá estar acompanhado de identificação do(s)
responsável(is) habilitados envolvidos em sua elaboração: nome completo, título(s) e categoria(s) profissional (is),
Registro Profissional no respectivo órgão de classe, nº de telefone e endereço eletrônico. Os estudos deverão estar
devidamente assinados pelos profissionais citados e possuir todas as páginas rubricadas por eles, além de estar
acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional responsável por sua
elaboração.
2.1.2- Estruturação dos estudos
Os estudos deverão ser estruturados em 02 (duas) etapas com os seguintes produtos:
ETAPA 1 (E1) - AVALIAÇÃO PRELIMINAR:
E1P1 - Relatório de Avaliação Preliminar;
E1P2 - Modelo Conceitual Inicial;
E1P3 - Ficha de Controle;
E1P4 - Plano de Investigação Confirmatória.
ETAPA 2 (E2) - INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA:
E2P1- Relatório de Investigação Confirmatória;
E2P2 - Atualização Modelo Conceitual Inicial;
E2P3 - Atualização da Ficha de Controle.
2.2- AVALIAÇÃO PRELIMINAR - E1
Nesta etapa deverá estar prevista a realização da avaliação das condições de comprometimento ambiental da área
em estudo através de um diagnóstico ambiental preliminar obtido a partir de vistoria "in loco" e informações
disponíveis sobre a área - Avaliação Preliminar.
As informações poderão ser levantadas por meio de documentos, artigos e processos concernentes ao assunto
junto a órgãos públicos (Prefeitura Municipal, Museu Municipal, Iema, Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN),
entre outros), de entrevistas com antigos funcionários do município, catadores de materiais recicláveis, moradores
da região ou outras pessoas, de levantamento fotográfico, de imagens aéreas e outras fontes que forneçam
informações sobre o histórico da área, compondo o Relatório de Investigação Preliminar.
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Após a obtenção dessas informações deverá ser preenchida a Ficha de Controle e elaborado um Modelo Conceitual
e, a partir deste, deverá ser elaborado um Plano de Investigação Confirmatória.
Deverão ser fonte de consulta/orientação para os trabalhos a serem realizados, além das orientações contidas
neste documento, as normas NBR 15515-1:2008, NBR 15515-2:2011, DECISÃO DE DIRETORIA Nº 038/2017/C e
NBR 16210:2013. Outro documento que poderá ser usado como referência/ fonte de consulta é o Manual de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB.
Segue conteúdo mínimo para elaboração dos estudos relacionados à Avaliação Preliminar - E1
2.2.1 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR - E1P1
O conteúdo mínimo do relatório a ser apresentado deverá estar em conformidade com o que segue.
2.2.1.1 - Levantamento Histórico
a)Apresentar histórico da degradação da área a ser investigada, demonstrando o cenário anterior à degradação
até o atual, tempo cronológico de uso da área, entre outros;
b)Descrever, detalhadamente, a(s) atividade(s) de disposição irregular de RSU executada(s), relatando a(s)
tipologia(s) de todos os resíduos dispostos no local, os responsáveis pela disposição e o período de utilização da
área. Caso na área tenha ocorrido disposição irregular de resíduos por mais de 1 (um) município, apresentar
informações sobre todos os municípios responsáveis pela disposição irregular na área e identificar o responsável
pela regularização ambiental da área (gerenciamento da área).
2.2.1.2- Localização
a) Descrever o endereço completo, inclusive referências para o acesso ao local e distância do(s) centro(s)
urbano(s).
2.2.1.3 - Caracterização dos Meios Físicos/ Biótico e Antrópico
a) Descrever a Hidrologia, Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Regime Pluviométrico local.
b) Descrever a Flora e a Fauna do local e do entorno, num raio de 1.000m, além das áreas de interesse ambiental.
c) Apresentar mapa georreferenciado atualizado da área sob investigação e seu entorno, no raio de 1000m, em
escala adequada não inferior a 1:5000, no Datum SIRGAS 2000 contendo, entre outros, os seguintes usos e
coberturas do solo:
ATENÇÃO: O mapa deverá também ser apresentado em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) no formato
*.shp ou *.kml
i.Rodovias e ferrovias e respectivas faixas de domínio público, bem como ruas e estradas (devendo conter como
atributo o nome de cada uma delas);
ii.Aeroporto e aeródromos;
iii.Porto;
iv.Áreas comerciais e áreas industriais;
v.Áreas/ bens de interesse público;
vi.Cemitério;
vii.Áreas de ocupação urbana (cidades, vilas, núcleos populacionais tradicionais e não tradicionais, entre outras).
Informar também as residências localizadas em áreas rurais, identificando aquelas que possuem hortas;
viii.Faixas de servidão destinadas a utilidades (abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica,
coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado);
ix.Hortas;
x.Parques, áreas verdes;
xi.Parque infantil/ jardim infantil;
xii.Áreas de lazer e de desportos;
xiii.Escolas/ creches;
xiv.Hospital/ posto de saúde;
xv.Áreas de pecuária e áreas agrícolas;
xvi.Matas naturais e Áreas de Proteção Ambiental;
xvii.Áreas de Proteção de Mananciais;
xviii.Corpos hídricos, área inundável, várzea; As massas d'água deverão conter como atributo, o nome do corpo
hídrico (ex.: rio Itapemirim, lagoa Juparanã, e outras);
xix.Bacia hidrográfica para abastecimento público;
xx.Represa para abastecimento público;
xxi.Zonas de recarga de aquíferos ou aquíferos utilizados para
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abastecimento;
xxii.Poços para captação de água subterrânea, com descrição do uso (abastecimento público, domiciliar ou
industrial); xxiii. Solos expostos e áreas erodidas;
xxiv. Afloramentos rochosos; xxv. Limites da área de disposição irregular de resíduos ou rejeitos;
xxvi. Outras áreas sensíveis.
d)Apresentar informações topográficas e de declividade da área, incluindo avaliação da estabilidade dos resíduos
dispostos/ enterrados no local, bem como informações sobre a existência de taludes e suas estabilidades.
e)Apresentar informações acerca da situação da(s) área(s) de disposição irregular de resíduos sólidos urbanos
conforme segue:
i.Recobrimento da área (cobertura dos resíduos com solo não argiloso; impermeabilização superior com solo
argiloso compactado ou outras formas de impermeabilização);
ii.Uso atual da área;
iii.Existência e localização de: sistemas de captação de efluentes líquidos e emissões atmosféricas, pontos de
tratamento e/ou lançamento de efluentes líquidos e gases, posição dos equipamentos e tubulações subterrâneas e
superficiais e sobre sistemas de drenagem de águas pluviais.
Apresentar os projetos dos sistemas existentes.
2.2.1.4 - Quantificação do volume de resíduos
a)Apresentar levantamento preliminar do volume da massa de resíduos dispostos no local, a profundidade da(s)
cava(s) ou vala(s) de disposição de resíduos (ou outras formas de disposição) e a área (m2) com resíduos
enterrados;
b)Informar a característica da permeabilidade do solo e o nível do lençol freático, bem como os possíveis impactos
sobre o solo e os recursos hídricos (superficiais e subsuperficiais);
c)Informar o tempo de desativação da atividade no local.

2.2.2- FICHA DE CONTROLE - E1P2
2.2.2.1. Deverá ser preenchida a Ficha de Controle, conforme modelo disponibilizado pelo IEMA, com os dados
disponíveis para essa etapa. A mesma deverá ser atualizada na segunda etapa - Investigação Confirmatória.
2.2.2.2. Deverá ser disponibilizada cópia em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) da Ficha de Controle
elaborada.
2.2.3-MODELO CONCEITUAL - E1P3
2.2.3.1. Apresentar Modelo Conceitual da Área em conformidade com os dados obtidos no Relatório de Avaliação
Preliminar.
2.2.3.2. Deverão ser disponibilizadas cópias em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra), no formato *.shp ou
*.kml (Datum SIRGAS 2000) dos mapas confeccionados que compõem o modelo conceitual.
2.2.4- PLANO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - E1P4
O Plano de Investigação Confirmatória, a ser desenvolvido a partir do Modelo Conceitual Inicial (elaborado a partir
das informações do Relatório de Avaliação Preliminar), deverá propiciar um entendimento sobre as condições
atuais e passadas da área, inclusive expressando as incertezas resultantes dessa compreensão.
Recomenda-se, nos casos aplicáveis, investigações utilizando métodos geofísicos, objetivando detectar e mapear a
extensão da área a ser recuperada. Neste caso, o Plano de Amostragem poderá ser substituído total ou
parcialmente por esta técnica, devendo ser apresentada descrição da metodologia de trabalho que será realizada.
Nos casos onde houver viabilidade de remoção dos resíduos e transporte/ destinação para área ambientalmente
adequada (devidamente licenciada ou autorizada pelo IEMA), no Plano de Investigação Confirmatória deverá
constar o Plano de Remoção dos Resíduos, devidamente acompanhado de cronograma de implementação. Tal
plano deverá incluir as investigações necessárias para delimitação do volume de resíduos efetivamente enterrados,
as ações previstas para sua remoção, os projetos de aterro do local, e monitoramentos de encerramento.
No caso em que for proposto método de investigação confirmatória com a realização de sondagens deverá ser
apresentado mapa, com a localização dos pontos previstos para a coleta das amostras, e deverão ser
considerados:
2.2.4.1- O Modelo Conceitual Inicial na escolha dos meios a serem amostrados; do número, da profundidade e da
localização dos pontos de amostragem, bem como da distribuição destes pontos; das substâncias de interesse e
do cronograma de amostragem;
2.2.4.2- A extensão da massa de resíduos e a condição do subsolo quanto à existência de gases e de outras
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substâncias de interesse, resultantes da degradação biológica dos resíduos;
2.2.4.3- A investigação da qualidade das águas subterrâneas a montante e a jusante (contemplando no mínimo, 01
ponto à montante e 03 pontos à jusante), da qualidade do solo da área de interesse e da qualidade das águas
superficiais existentes na área a ser recuperada e no seu entorno, a montante e a jusante, considerando um raio
mínimo de 500 metros, medidos a partir dos limites da área onde houve disposição de resíduos devendo ser
justificado o posicionamento dos pontos de investigação previstos. A quantidade de pontos de amostragem dever
ser suficiente, a critério do profissional habilitado responsável pela elaboração do Plano de Investigação Confirmatória, para avaliar a existência ou não de contaminação na área e definir as próximas etapas do gerenciamento.
2.3- INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - ETAPA 2 - E2
Esta etapa deverá ser conclusiva acerca da existência de contaminação na área investigada.
Os resultados das análises químicas das amostras obtidas nesta etapa deverão ser comparados com os Valores de
Intervenção, para solos e águas subterrâneas, estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420/2009 ou a que vier a
substitui-la;
Para substâncias químicas de interesse ou meios físicos não contemplados na referida Resolução, deverão ser
utilizados os valores definidos na última atualização dos Regional Screening Levels (RSLs), desenvolvidos pela
United States Environmental Protection Agency (US EPA) ou calculados a partir da Planilha de Avaliação de Risco
da CETESB. Para as substâncias que não constarem nessas listas, poderão ser propostas a utilização de listas de
valores orientadores produzidas por outras entidades reconhecidas;
Na definição do valor a ser adotado, para efeito de comparação com as concentrações observadas nas amostras
de solo, deverá ser considerado o cenário de ocupação existente ou proposto. Nos casos em que não seja possível
a caracterização específica de um único cenário, deverá ser adotado o cenário para o qual os valores de
intervenção sejam mais restritivos dentre aqueles existentes ou propostos para a área;
Os laudos analíticos das amostras de solo e águas subterrâneas e/ou outros materiais/meios avaliados deverão
estar de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa (IEMA) nº15/2016, observando principalmente a
qualidade exigida para os ensaios laboratoriais e para as atividades de coleta;
Os Poços de monitoramento deverão ser instalados em conformidade com as normas aplicáveis, se atentando para
utilização de métodos adequados de purga na amostragem das águas dos poços (NBRs 15492, 15495-1, 15495-2 e
15847);
No caso dos pontos de amostragens de solo e água subterrânea inicialmente previstos no Plano de Investigação
Confirmatória se mostrarem, nos trabalhos de campo, insuficientes para a delimitação adequada da área de
disposição de resíduos, deverão ser executados novos pontos de amostragem, tantos quantos necessários.
2.3.1-RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA - E2P1
O Relatório de Investigação Confirmatória deverá ser apresentado, no mínimo, em conformidade com o que segue.
2.3.1.1- Mapa georreferenciado das sondagens, indicando os pontos de amostragem de solo, sedimentos, rocha,
água superficial, água subterrânea, poços de monitoramento, poços de abastecimento de água e/ou nascentes;
2.3.1.2- Representação do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia ou materiais observados
(definidos a partir de observações em campo e de análises granulométricas), a espessura dessas camadas, as
unidades hidroestratigráficas identificadas, a profundidade do nível d'água, os resultados de medições realizadas
em campo e a indicação das profundidades de amostragem para análises químicas e para determinação das
propriedades físicas do meio;
2.3.1.3- Perfil construtivo dos poços de monitoramento instalados;
2.3.1.4- Tabela com os seguintes dados relativos aos poços de monitoramento: profundidade do nível da água
subterrânea, identificação dos poços com detecção de contaminantes, cota topográfica dos poços, cargas
hidráulicas e condutividade hidráulica; Deverão ser descritas as metodologias adotadas para obtenção desses
dados;
2.3.1.5- Mapa potenciométrico com indicação da direção de fluxo da água subterrânea;
2.3.1.6- Cópia dos resultados laboratoriais, tabela com os resultados obtidos e interpretação dos resultados das
análises químicas das amostras coletadas, com a indicação dos valores utilizados como base para tomada de
decisão quanto aos Valores Máximos Permitidos (VMP's) e a representação das concentrações das substâncias
químicas de interesse em planta e seções;
2.3.1.7- Relatório Fotográfico relativo aos serviços de campo;
2.3.1.8- Conclusão acerca da contaminação da área;
2.3.1.9- Recomendações de ações a serem realizadas em conformidade com os resultados obtidos.
2.3.2- FICHA DE CONTROLE - E2P2
2.3.2.1- Atualizar a Ficha de Controle, conforme modelo disponibilizado pelo IEMA, com os dados disponíveis para
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essa etapa.
2.3.2.2- Deverá ser disponibilizada cópia em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra) da Ficha de Controle
elaborada.
2.3.3- ATUALIZAÇÃO MODELO CONCEITUAL - E2P2
2.3.3.1- Atualizar o Modelo Conceitual da Área em conformidade com os dados obtidos no Relatório de
Investigação Confirmatória.
2.3.3.2- Deverão ser disponibilizadas cópias em mídia digital (CD-ROM, pendrive e/ou outra), no formato *.shp ou
*.kml (Datum SIRGAS 2000) dos mapas confeccionados que compõem o modelo conceitual.
2.4- DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO:
2.4.1- Prazo para apresentação do relatório de Avaliação Preliminar: 120(cento e vinte) dias;
2.4.2- Prazo para apresentação do Plano de Investigação Confirmatória: 180(cento e oitenta) dias;
2.4.3- Prazo para apresentação da Ficha de Controle Conceitual: 30(trinta) dias após a apresentação do Relatório
de Avaliação Preliminar.
2.5- DA LOCALIZAÇÃO:
2.5.1- Km 01 da rodovia Marcos Antônio Zopelari - Es-446 que liga Baixo Guandu a Itaguaçu com uma área de
4,498ha, localizada sob as coordenadas UTM (Sirgas2000) 290668/7839757, incluindo suas adjacências nos casos
em que os estudos indicarem pela necessidade de ampliação do polígono inicial previsto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE:
3
3.1 - Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviços do objeto contratado, o valor global de
R$.................(............................), conforme detalhamento constante no Anexo I deste instrumento contratual.
3.2 - O pagamento será realizado mediante a apresentação, pela empresa vencedora, da Nota Fiscal ao Município
de Baixo Guandu, através da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Administração acompanhada dos
documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Empresa;
d)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Empresa;
e)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.
3.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela CONTRATADA serão atestados pelo responsável pelo
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias ininterruptos após o recebimento definitivo do objeto.
3.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
3.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
3.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
3.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.
3.7 - O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
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3.8 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação.
3.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
3.10- Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3.11- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4
4.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta do Orçamento Municipal para o exercício
de 2022, de acordo com a classificação programática seguinte:
080002.1854300192.076 - Manutenção do plano recup de áreas degr-PRAD, Usina de Compost, Aterro Munic e
dest final de Res sól - Elemento de despesa: 33903900000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - Ficha:
419 - Fonte de Recurso: 20010000000 - Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5
5.1 - Constituem obrigações da contratada:
a) Atender com prontidão às requisições e especificações deste CONTRATO;
b) Custear todas as despesas necessárias a perfeita prestação dos serviços;
c) A presente contratação não estabelece vínculo empregatício entre o Contratante e os empregados/prepostos de
responsabilidade da Contratada, e está na qualidade de empregadora, é a única e exclusiva responsável pelos
descontos e recolhimentos de todos e quaisquer tributos e contribuições trabalhistas, previdenciárias e secundárias
que forem devidos;
d) Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os
prazos de prestação dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução;
e) Permitir que os serviços sejam fiscalizados durante o período de vigência deste instrumento;
f) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pelo Contratante;
g) Designar pessoal qualificado para a execução das atividades decorrentes do Contrato, responsabilizando-se pela
qualidade da prestação dos serviços, com a utilização de todos os recursos materiais e humanos necessários à sua
execução, efetuando a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, com relação aos
serviços contratados;
h) Manter, durante toda a execução do Contrato a ser firmado, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas no momento da contratação;
i) Responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária, cujo cumprimento e responsabilidade caberão à CONTRATADA;
j) Não subcontratar outra entidade, no todo ou em parte, os serviços pactuados;
k) Manter contato com o CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste
Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;
l) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com o CONTRATANTE, para o fluxo operacional da prestação
de serviços objeto deste Contrato;
m) Apresentar relatório, juntamente com os comprovantes de serviços para pagamento, objetivando o controle do
desempenho dos serviços prestados;
n) Arcar com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos
sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas
eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste
Contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
o) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo sem a prévia
autorização do CONTRATANTE;
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6
6.1 - Constituem obrigações do Contratante:
a)Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao (s) objeto (s) deste Contrato, para
que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação;
b) Designar servidor (es) com competência necessária para acompanhamento e fiscalização do objeto
contratual;
c)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo
estipulado;
d)Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Contrato;
e)Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;
f)Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas na execução do contrato;
g)Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam
tomadas as medidas corretivas necessárias;
h)Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
i)Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo, após o cumprimento das
formalidades legais;
j)Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
7
7.1- Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução
dos serviços.
7.2- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
7.2.1- Os resultados alcançados em relação à Contratada, com verificação dos prazos, da execução e da qualidade
dos serviços demandados;
7.2.2- O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a Contratada continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
7.2.3- O Município de Baixo Guandu exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o
efetivo cumprimento da execução do escopo contratado.
7.2.4- O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos
serviços, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste
termo.
7.2.5- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas à Secretária
Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
7.2.6- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Baixo Guandu e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos serviços.
7.2.7- Ao servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços de acordo com as
regras e exigências deste termo, caberá ainda, a conferência das notas fiscais e a liberação das respectivas
faturas para pagamento.
7.2.8- Fica designado como fiscal da Contratação o Servidor Sr. Willian Antônio Gomes, lotado na Secretaria
Muncipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:
8.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 08 (oito) meses, contados da data subsequente ao da
publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo. O prazo de vigência poderá ser prorrogado
desde que devidamente justificado pela contratada.
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8.2 - O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, contados da assinatura da Ordem de
Serviços.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
9
9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
a)Multa;
b)Rescisão do Contrato;
c)Suspensão do direito de licitar junto o Município de Baixo Guandu;
d)Declaração de inidoneidade.
9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA:
a)Fornecer o objeto deste, em desacordo com as especificações constantes, no presente instrumento;
b)Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c)Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do
CONTRATANTE;
d)Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e)Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
f)Descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
g)Se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
9.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
9.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com
o Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em função
da gravidade da falta cometida.
9.5 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua
suspensão será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de
10% (dez por cento) do valor total do contrato.
9.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE,
independentemente das demais sanções cabíveis.
9.7 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada
a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
9.8 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CONTRATADA, justificando a medida.
9.9 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento
de pedido de reconsideração do recurso.
9.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
10
10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais
aplicáveis:
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a)A inexecução total ou parcial do Contrato;
b)A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do
proprietário, em caso de firma individual;
c)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a
execução do Contrato;
d)O não cumprimento de cláusulas contratuais;
e)A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
f)Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega do objeto contratual;
g)Por conveniência da Administração Municipal.
10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada,
assegurada o contraditório e ampla defesa.
10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.
10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Baixo Guandu.
10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:
a)Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
b)Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações
a ele devido, quando houver.
10.6 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as
atividades relativas ao fornecimento do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1 - Não será admitida a subcontratação integral ou parcial do objeto contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:
11
12.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos
termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS:
12
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
13
14.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu-ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam advir do presente contrato.
Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um só fim e
efeito.
Baixo Guandu - ES,___de___________de 2022.
____________________________
____________________________
CONTRATANTE
CONTRATADA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
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Anexo XI
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ........................................................, com sede na Rua/Av
................................................,nº..........,Bairro..................,Cidade.........................................,UF.......,
DECLARA, sob pena da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto Pregão Presencial n° xxx/2022 e concorda
com todas as exigências contidas no Edital e anexos, que OPTOU por não realizar a visita técnica ao local de
execução dos serviços, que ASSUME todo e qualquer risco por parte desta decisão e SE COMPROMETE a prestar
fielmente os serviços nos Termos do Edital, projetos, e demais anexos que compõem o processo da presente
licitação.

LOCAL E DATA.
________________________________
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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