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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2017 

EDITAL Nº. 065/2017  

 

R E T I F I C A D O 

 
“LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA” 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, situada na Praça Dr. Euclydes 
Cardoso Castilho, n.º 185, centro, na cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, através do seu 
Prefeito, torna público que acha-se aberta a presente licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob n.º 005/2017, do tipo MENOR PREÇO, em regime de “empreitada por preço global”, 
a qual será processada e julgada nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e nas condições previstas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
1.2. A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 5.906/16, de 11 de agosto 
de 2016, pelo senhor Prefeito Municipal em exercício, DR. TOSHIO TOYOTA, processará e julgará a 
presente licitação. 
1.3. RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE 01 – “DOCUMENTAÇÃO” 

1.3.1. Para fornecedores CADASTRADOS: até as 09h00min horas do DIA 15 DE SETEMBRO 
DE 2017. 

1.3.2. Para fornecedores NÃO CADASTRADOS: até as 17h00min horas do DIA 12 DE 
SETEMBRO DE 2017. 
1.4. RECEBIMENTO DO ENVELOPE 02 – “PROPOSTA” 

1.4.1. Para cadastrados e não cadastrados, até as 09h00min horas do DIA 15 DE SETEMBRO 
DE 2017. 
1.5. Os envelopes deverão ser entregues na Divisão de Licitações, no endereço acima 
mencionado. 
1.6. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte não se responsabiliza por envelope que não for 
entregue pessoalmente. 
1.7. O início da abertura do envelope 01 – “Documentação” ocorrerá no DIA 15 DE SETEMBRO 
DE 2017, ÀS 09H30MIN, na Sala de Licitações, situada no mesmo endereço mencionado acima. 
 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1. Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO 
CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAUDE HUMANA 
E PROJETO DE REMEDIAÇÃO NO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO, de acordo com as 
especificações e condições constantes neste Instrumento Convocatório e em seus Anexos, que fazem 
parte deste Edital. 
2.2. Compõem o presente Edital: 

2.2.1. Anexo I - Memorial Descritivo  
2.2.2. Anexo II – Planilha Orçamentária / Cronograma Físico 
2.2.3. Anexo III – Minuta de Contrato 
2.2.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho 
2.2.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 
2.2.6. Anexo VI – Declaração de Microempresa – Empresa de Pequeno Porte 

 
3. RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas previamente cadastradas neste 
órgão, comprovando capacidade técnica para execução dos seguintes serviços: INVESTIGAÇÃO 
CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAUDE HUMANA 
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E PROJETO DE REMEDIAÇÃO ou que atenderem a todas as condições exigidas neste 

Instrumento, incluindo os atestados referidos. 
3.2. Não poderão participar desta licitação empresas: 

3.2.1. declaradas inidôneas de acordo com o previsto no art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/93 e que 
não tenham restabelecida sua idoneidade; 

3.2.2.  
que estejam cumprindo a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso III, do art. 87, da Lei 8.666/93. 

3.2.3. sejam constituídas sob forma de consórcio;  
3.2.4. estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
3.2.5. que tenham servidor ou dirigente da administração da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

como funcionário.  
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para o exercício dos atos referentes à Sessão Pública da Licitação, faz-se necessário o 
credenciamento, que deverá ser passado em papel timbrado da empresa, com indicação do nome, 
cargo e número do documento que comprove a identidade do representante. 
4.2. O documento solicitado poderá, a critério do representante legal da empresa, ser substituído 
por procuração pública ou particular. 
4.3. Caso o participante seja titular da licitante, deverá apresentar documento que comprove sua 
capacidade para representá-la. 
4.4. A não apresentação ou incorreção do credenciamento impedirá o participante de se 
manifestar ou responder pela licitante, cabendo tão somente o acompanhamento dos trabalhos. 
4.5. O credenciamento deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitações pelo 
portador, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e juntado aos 
autos.  
 
5. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1. Deverão ser apresentados dois (02) envelopes de papel opaco, entregues fechados e 
indevassáveis, sobre cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da 
licitante, para convalidar a não violação de sua abertura oficial, sendo: 

5.1.1. Envelope n.º 01 – Documentos para Habilitação e; 
5.1.2. Envelope n.º 02 – Proposta. 

5.2. Na parte externa do envelope deverá conter: 
5.2.1. Identificação do órgão licitante: PRFEFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE; 
5.2.2. Identificação do envelope (Documentos e Proposta); 
5.2.3. Número da licitação: Tomada de Preços n.º 005/2017; 
5.2.4. Dia e hora do encerramento do certame: 15 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 09H00MIN 

HORAS; 
5.2.5. Razão social e endereço completo e CNPJ/MF do Licitante. 

 
6. ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A Habilitação do licitante consiste na sua comprovação mediante a apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
ou dos documentos abaixo relacionados. 
 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO PARA FORNECEDORES CADASTRADOS 
6.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido 

pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, guardada a conformidade com o objeto da licitação e 
com validade na data limite de apresentação dos envelopes. 

6.1.1.1.1. No Certificado de Registro Cadastral, serão 
analisados, somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os 
outros documentos do referido Certificado, mesmo que estejam com a validade expirada. 
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6.1.1.1.2. Se os documentos exigidos para fins de habilitação, estiverem com o prazo de 

validade vencido, deverão ser inseridos novos documentos com prazos de validade em vigor na data 
da abertura da licitação. 

6.1.1.1.3. No caso de não constar no Certificado de Registro Cadastral – CRCS/CRCC, 
quaisquer documentos exigidos no edital, a licitante deverá inseri-los no envelope “Documentos”.  

6.1.1.2. Declaração de que após a emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, não 
ocorreu fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, conforme Anexo V – Modelo de 
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

6.1.1.3. Declaração expressa, assinada pelo seu representante técnico, de ter conhecimento 
de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
6.2. DOCUMENTAÇÃO PARA FORNECEDORES NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
 

6.2.1. Habilitação Jurídica, conforme o tipo da sociedade proponente. 
6.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

6.2.1.2. 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. 

6.2.1.2.1. Documentos emitidos em outros países devem ser autenticados pelo respectivo 
consulado e traduzidos para o Português por tradutor juramentado. 
 

6.2.2. Regularidade Fiscal 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

b.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

e 

b.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 

representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

c) - Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

d) - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº. 12.440/2011. 

 
6.3.  Qualificação Econômico-Financeira 

6.3.1.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Na hipótese de haver mais de um Cartório 
Distribuidor, a empresa deve apresentar Certidão Negativa de Falência e Concordata de cada cartório 
existente. 
 

Obs: A Licitante Vencedora em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 

cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo 

responsável pelo acompanhamento e recebimento desta obra e, ainda, na hipótese de substituição 

ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, ao Responsável pelo 

Acompanhamento e Recebimento. 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
6.4.  Qualificação Técnica 

6.4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA.  

6.4.1.1. Para a empresa registrada fora do estado de São Paulo, a Certidão deverá estar 
vistada pelo CREA-SP, autorizando a participação em licitações.  

6.4.2. Atestado(s), devidamente acervado(s) pelo CREA, referente a execução dos seguintes 
serviços: 

6.4.2.1. SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO 
DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAUDE HUMANA E PROJETO DE REMEDIAÇÃO, 
compatível com o objeto licitado. 

6.4.2.1.1. O(s) referido(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, especificando execução satisfatória dos serviços de “execução de Investigação 
de área contaminada, conforme manual de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB, com 
execução de serviços similares em quantidades razoáveis , assim consideradas 50% a 60% da 
execução pretendida para poços de monitoramento de águas subterrâneas e poços de monitoramento 
de gases” , contendo em seu corpo a razão social, endereço completo e CNPJ/MF, da empresa 
fornecedora do atestado,  bem como a data, assinatura e identificação do assinante. 

6.4.3. Comprovação de que o profissional citado no(s) atestado(s) faz parte do quadro permanente 
da empresa, na data da entrega das propostas, na condição de: 

6.4.3.1.1. Empregado (contrato de trabalho); 
6.4.3.1.2. Sócio (contrato social); 
6.4.3.1.3. Diretor (contrato de trabalho ou contrato social). 

6.4.4. Declaração expressa, assinada pelo seu representante técnico, de ter conhecimento de todas 
as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
6.5.  Declarações 

6.5.1. Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo IV – Modelo de Declaração de Regularidade 
no Ministério do Trabalho. 
 
6.6. OBSERVAÇÕES 

6.6.1. Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda extraídos pela 
Internet, através dos “sites” oficiais, com validade na data limite de apresentação dos envelopes.  

6.6.2. Para efeito da validade das certidões solicitadas para habilitação, se outro prazo não constar 
em lei ou no próprio documento, o prazo de validade será considerado 90 (noventa) dias a partir da 
data de sua emissão. 

6.6.3. Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão 
emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu representante legal, 
de que não está em débito com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o 
documento atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o 
processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais. 
 
7. ENVELOPE N.º 02 – “PROPOSTA” 
 
7.1. O envelope deverá conter, sob pena de desclassificação: 

7.1.1. A proposta propriamente dita, única, em português, sem rasuras, emendas ou ressalvas em 
seus itens essenciais devendo, de preferência, ser preenchida mecanicamente em papel timbrado da 
empresa, contendo os seguintes dados: 

7.1.1.1. Razão social, endereço, número do telefone, do fac-símile e do CNPJ/MF. 
7.1.1.2. Preço unitário e total, expresso em moeda corrente do país, devendo estar inclusos, 

além dos insumos que o compõem, todas as despesas diretas, indiretas e tributos relacionados com 
a execução do contrato. 

7.1.1.3. Planilha demonstrando a composição dos custos para efeito da verificação da 
exequibilidade da proposta. 

7.1.1.4. Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa. 
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8. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
8.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido 
no artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
8.2. Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer 
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.  
8.3. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão, constarão 
obrigatoriamente da respectiva ata.  
8.4. De todas as reuniões públicas, a Comissão Permanente de Licitações lavrará ata 
circunstanciada, a ser assinada pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes 
que assim o desejarem.  
8.5. Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderão 
nomear apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de 
habilitação, seja na de julgamento das propostas.  

8.5.1. Em não havendo consenso dos licitantes, por força da influência dos princípios da eficiência, 
razoabilidade e proporcionalidade, a Comissão de Licitação fará a escolha através de sorteio. 
8.6. É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta, 
conforme artigo 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.  
8.7. Recebidos os envelopes tempestivamente, dar-se-á início à abertura dos mesmos. 
8.8. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Instrumento, em ato público, a Comissão 
Permanente de Licitações iniciará os trabalhos examinando os envelopes “Documentos” e “Proposta”, 
os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e pelos licitantes presentes ou por 
aqueles nomeados na forma do item 8.5.  
 
9. ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 01 E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS – 
HABILITAÇÃO 
 
9.1. A fase de habilitação consiste na abertura dos envelopes “Documentos”, conferência e exame 
da documentação neles contidas. 
9.2. Serão inabilitados os concorrentes que não apresentarem quaisquer dos documentos exigidos 
para habilitação ou os que apresentarem com adulterações, falsificações, emendas, rasuras ou, ainda, 
com seu prazo de validade vencido. 
9.3. A inabilitação será devidamente justificada pela Comissão de Licitações e impedirá o 
concorrente de participar da fase subsequente.  
9.4. Se as circunstâncias permitirem, a Comissão Permanente de Licitações efetuará a 
conferência dos documentos e promoverá o julgamento na própria reunião de abertura.  

9.4.1. Em seguida, a Comissão divulgará o resultado do julgamento e, se estiverem presentes todos 
os representantes legais dos licitantes ou havendo desistência de todos os concorrentes da intenção 
de interpor recurso, mediante manifestação formal, será dada continuidade à reunião, com a abertura 
dos envelopes 02 - "Proposta".  

9.4.2. Caso contrário, a conferência e o julgamento serão realizados em sessão reservada e o 
resultado será divulgado na página oficial da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Internet e 
publicado no Diário Oficial do Município de Novo Horizonte, abrindo-se prazo de cinco (05) dias úteis 
para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação. 
9.5. Havendo interposição de recurso, a data de abertura do envelope 02 – “Proposta” será 
comunicada, posteriormente, da mesma forma do item anterior.  
9.6. Caso não se proceda na mesma sessão à abertura dos envelopes 02 - "Proposta", estes serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes dos concorrentes que 
desejarem, para guarda em local seguro. 
9.7. Os envelopes 02 - "Proposta" das empresas inabilitadas ficarão sob a guarda da Comissão 
até que se expire o prazo para interposição de recursos e consequente decisão, os quais poderão ser 
retirados pelos interessados mediante recibo.  
9.8. Após expirado o prazo para interposição de recursos, se não forem retirados dentro de cinco 
(05) dias, os envelopes serão inutilizados.   
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9.9. Caso todos os licitantes sejam inabilitados, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 
excluídas das causas que ensejaram a inabilitação. 
9.10. Todos os concorrentes serão comunicados, do dia, hora e local para entrega e abertura dos 
novos envelopes. 
 
10. ABERTURA DO ENVELOPE 02 – “PROPOSTA” 
 
10.1. Os envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local, 
observado o disposto no item 9.4.1. ou em dia e hora designados pela Comissão, conforme item 9.5.  
10.2. Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não 
podendo as mesmas ser devolvidas. 
10.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos 
licitantes ou seus representantes presentes, ou por aqueles nomeados na forma do item 8.5. 
10.4. Após a leitura dos preços e condições oferecidas, a Comissão Permanente de Licitações 
declarará encerrada a reunião informando que as propostas serão analisadas posteriormente. 

10.4.1. Havendo possibilidade, as propostas serão analisadas na própria sessão de abertura, 
sendo que se estiverem presentes todos os representantes legais das licitantes, o prazo para 
interposição de recurso será iniciado no primeiro dia útil subsequente ao da comunicação. 

10.4.2. Na hipótese de estarem presentes todos os representantes legais dos licitantes e 
havendo desistência da intenção de interpor recurso, mediante manifestação formal, o processo será 
encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação do objeto. 
10.5. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma. 
 
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

11.1.1. Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 
11.1.2. Não atenderem as exigências legais e as deste Edital no todo ou em parte. 
11.1.3. Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
11.1.4. Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como 

proposta alternativa. 
11.1.5. Apresentarem preços excessivos dos praticados no mercado ou manifestamente 

inexequíveis, conforme artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666 alterado pela Lei Federal n.º 9.648 de 
27/05/98, ou, ainda superior ao preço orçado pela Administração (R$ 387.861,25). 

11.1.5.1. A Comissão de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço 
manifestamente inexequível, intimará o licitante para que apresente, no prazo de dois (02) dias úteis 
contados da data da intimação, a composição de custos e promoverá diligência para verificação da 
compatibilidade do preço proposto com a Planilha Orçamentária da Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte e, se necessário, atualizada pela Comissão de Licitação. 
11.2. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram 
o valor total orçado, procedendo-se às correções nos casos de eventuais erros encontrados. 

11.2.1. O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido pela 
Comissão. 

11.2.2. A licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta desclassificada. 
11.3. As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 60 
(sessenta) dias, sendo que as empresas que consignarem prazo inferior terão a sua proposta 
desclassificada.  

11.3.1. Decorridos os sessenta (60) dias, se não houver manifestação em contrário, 
expressa pelas empresas licitantes, suas propostas serão consideradas válidas e os preços 
mantidos. 
 
11.4. Classificação das propostas 

11.4.1. As propostas consideradas aceitáveis, serão classificadas pela Comissão pelo 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
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11.4.2. A classificação se fará por ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 

11.4.3. No caso de empate, o objeto do certame será adjudicado à licitante vencedora do 
sorteio realizado em ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, através de 
publicação no Diário Oficial do Município de Novo Horizonte, ou qualquer outro meio hábil de 
comunicação, nos termos do artigo 45 § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

11.4.4. A classificação e o julgamento serão disponibilizados na página oficial da Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte na Internet e publicados no Diário Oficial do Município de Novo 
Horizonte, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, a contar do 
primeiro dia útil subsequente ao da publicação.  

11.4.5. A classificação das propostas só produzirá efeito após a homologação e adjudicação 
pelo Prefeito Municipal. 
11.5. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, 
excluídas das causas que ensejaram a desclassificação. 

11.5.1. Todos os concorrentes serão comunicados, do dia, hora e local para entrega e 
abertura dos novos envelopes. 
 
12. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
12.1. O serviço deverá ser executado de acordo com as especificações contidas neste Edital e em 
seus Anexos.  
 
13. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
13.1. A adjudicatária terá cinco (05) dias para assinar o Contrato, na forma da convocação efetuada 
pela Administração através de publicação no Jornal Oficial do Município de Novo Horizonte, Diário 
Oficial do Estado de São Paulo ou pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br , sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.1.1. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
desde que ocorra motivo justificado pela parte e aceito pela Administração. 
13.2. Será de total responsabilidade da licitante vencedora as despesas e providências inerentes à 
assinatura do Contrato. 
13.3. É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 
condições do artigo 64, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
13.4. O convocado deverá providenciar até o segundo (2º) dia útil que anteceder a assinatura 
do Contrato, em original ou por processo de cópia autenticada em cartório: 

13.4.1. Carta indicando o responsável pela assinatura do Contrato contendo o nome 
completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda – CPF/MF. 

13.4.2. Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, 
outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado 
através do estatuto ou contrato social. 

13.4.3. Carta de apresentação do responsável técnico pelo cumprimento do contrato, 
contendo nome completo, número da cédula de identidade e do CPF, o qual responderá também, 
perante a Administração, por todos os atos e comunicações formais. 

13.4.4. A garantia contratual de acordo com o previsto no item 16, deste Edital. 
13.4.5. Via quitada da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo 

CREA. 
13.4.6. Todos os documentos apresentados na licitação que estejam com o prazo de validade 

vencido na data da assinatura do Contrato. 
 
14. DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. A duração do Contrato será de até 14 (quatorze) meses, contados a partir da data estipulada 
para início do serviço, devidamente estabelecida na Ordem de Serviço, emitida pela Administração, 
observadas as disposições do art. 110 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
15.1. O pagamento será efetuado “ad mensuram” nos prazos e percentuais constantes do 
Cronograma Físico Financeiro constante deste edital, implementada as condições estabelecidas na 
forma de pagamento. 
15.2. O pagamento será executado através de deposito em conta corrente do licitante vencedor, 
mediante a apresentação da fatura acompanhada da cópia da guia de recolhimento mensal do INSS 
E FGTS relativo ao pessoal envolvido na prestação de serviços, sem prejuízo de atendimentos das 
demais normas previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços, inclusive com consequente 
retenção e recolhimento de importância de natureza previdenciárias e decorrentes de multas. 
15.3.No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso 

XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-rata-die”, 

relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
 
16. GARANTIA CONTRATUAL 
 
16.1. A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia, conforme art. 56 da Lei Federal n.º 

8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação. 

16.1.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda; 

16.1.2. Fiança bancária; 
16.1.3. Seguro-garantia. 

16.1.3.1. Se a caução for prestada nas formas de fiança bancária ou seguro garantia, a 
data de validade deve ser de, no mínimo, 15 (quinze) meses contados a partir da data de 
assinatura do contrato. 
16.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após dez (10) dias da emissão do Termo 
Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA-E ou, na 
rescisão do Contrato, se esta ocorrer por culpa da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, após 
verificada a inexistência de quaisquer débitos com a Administração. 
16.3. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a 
Contratada deverá providenciar sua imediata complementação.  

16.3.1. Até que isso ocorra, para que o contrato não fique descoberto, deverá ser efetuada a 
caução em dinheiro, no limite do valor devido pela contratada ou efetuado desconto sobre os créditos 
da contratada junto à Administração.  
16.4. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a 
aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação. 
16.5. Será exigido garantia adicional, caso ocorra de a empresa classificada em 1º lugar estar com 
valor reduzido, conforme artigo 48 § 2º da Lei de Licitações. 
16.6. Não será aceita garantia oferecida na forma de títulos públicos que não tenham qualquer valor 
legal, em estrita observância aos preceitos estabelecidos nos Decretos-Leis nºs. 263, de 28/02/1967, 
e 396, de 30/12/1968, no Decreto nº. 20.910, de 06/01/1932, e na Lei nº. 4.069, de 11/06/1962 (TCU 
– acórdão nº. 3.892/2009 – 1ª Câmara). 

 
17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
17.1. O objeto da licitação deverá ser recebido:  

17.1.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inc. I, alínea “a” da Lei Federal n.º 8.666/93. 
17.1.2. Definitivamente, mediante Termo Circunstanciado, nos termos do art. 73, inc. I, 

alínea “b”, obedecendo ainda o disposto no art. 73, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
18. FISCALIZAÇÃO 
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18.1. Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela 

execução do serviço, objeto da licitação, a Administração, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução, 
conforme Cláusula Décima do Anexo III – Minuta do Contrato. 
 
19. PENALIDADES 
 
19.1. As sanções dispostas neste item e na Cláusula Décima Terceira do Anexo III – Minuta do 
Contrato poderão ser aplicadas aos licitantes e à Contratada, conforme o caso, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte e das sanções previstas no 
art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
19.2. A Licitante ficará sujeita às seguintes penalidades: 
19.2.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 10% sobre o valor total constante da proposta. A recusa se 

configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinado. 

Também incide na mesma multa a microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma vez 

consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar 

nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de regularizar a situação fiscal. 

19.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total contratado, por dia de atraso 

injustificado na execução de cada uma das etapas constante do cronograma físico, até o limite de 

10% quando será declarada a rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA. 

19.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o preço total do contrato por qualquer causa de rescisão 

em que o motivo pode ser atribuído à contratada, hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a VIII, da 

Lei 8.666/93, garantido a ampla defesa e o contraditório. 

19.2.4. Ocorrendo a rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo da multa prevista neste contrato 

e concomitante com esta, serão aplicadas, as seguintes sanções, conforme o caso, igualmente 

garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) Advindo e demonstrado prejuízo à Contratante, impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte, por 02 (dois) anos; 

b) Comprovada a ocorrência de infrações contra os princípios da Administração Pública, dolo, 

fraude ou qualquer outro comportamento criminoso, declaração de inidoneidade para 

contratar com a Administração Pública, por tempo indeterminado, devendo da decisão 

constar as condições de reabilitação.   

 

19.2.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 
8.666/93. 
 
20. RESCISÃO CONTRATUAL 
 
20.1. A rescisão contratual obedecerá ao disposto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e poderá 
ser aplicada conforme Cláusula Décima Quarta do Contrato. 
 
21. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
21.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
os quais deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo, na sede da Administração, de segunda 
à sexta-feira, exceto feriados, no horário das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas – 
ininterruptos, dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Permanente de 
Licitações. 
21.2. Para efeitos de recurso administrativo, todos os pedidos de cópias deverão ser efetuados 
mediante requerimento formal do representante legal da empresa, dirigidos à Comissão Permanente 
de Licitações. 
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21.3. As cópias requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de 

emolumentos em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, para reembolso dos serviços 
reprográficos.  
 
22. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
22.1. Os recursos orçamentários relativos ao objeto da presente licitação serão atendidos pela 
Dotação: 

Ficha 2017/0422 

Unidade 021301 Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

Funcional 18.541.0018.2046.0000 Manutenção da Divisão de Meio Ambiente 

Cat. Econ. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Código de Aplicação100 123 

Fonte de Recurso 0 0142 

 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Esta licitação deverá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento 
e poderá ser revogada, devidamente justificado e a juízo exclusivo da Administração, caso seja 
julgado inoportuno ou inconveniente ao interesse público. 
23.2. Havendo fato impeditivo quanto às publicações no Diário Oficial do Município de Novo 
Horizonte, as mesmas serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
23.3. O protocolo intempestivo dos envelopes 01 – Documentação e/ou 02 – Proposta acarretará o 
não acolhimento pela Comissão Permanente de Licitações, sendo que os envelopes deverão ser 
retirados, junto a referida Comissão, dentro de 05 (cinco) dias úteis.  

23.3.1. Decorrido esse prazo, se não retirados, os envelopes serão inutilizados. 
23.4. Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 
23.5. O Edital na integra encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, e 
Contratos, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, centro, na cidade de Novo 
Horizonte – SP e no site www.novohorizonte.sp.gov.br onde poderão retirá-lo, gratuitamente. 
 
24. DEFINIÇÕES PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
24.1. Da fase de abertura até o encerramento da licitação, as dúvidas e os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações. 
24.2. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte fornecerá através da Diretoria Municipal de Meio 
Ambiente através de seu Diretor Senhor Mauro Zanelatto Junior, pelo telefone (17) 3543-1766 ou e-
mail meioambiente@novohorizonte.sp.gov.br, quaisquer informações e esclarecimentos sobre o 
serviço a ser executado. 
24.3. A Divisão de Licitações, prestará esclarecimentos sobre a licitação, até sua abertura, através 
do telefone (17) 3543-9028 e pelo fac-símile (17) 3543-9015, ou diretamente no prédio Administrativo 
da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte.  
24.4. Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente licitação só serão aceitos por escrito e desde 
que efetuados em até 02 (dois) dias da data fixada para entrega do envelope 02 – Proposta. 
24.5. Qualquer interessado é parte legítima para impugnar o presente EDITAL por irregularidades na 
aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em 
até 03 (três) dias úteis. 
24.6. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo 
licitatório até a decisão definitiva. 
 

Novo Horizonte, 25 de agosto de 2017. 
 
 

DR. TOSHIO TOYOTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:meioambiente@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO 

CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

E PROJETO DE REMEDIAÇÃO. 

 

1. Introdução 

 

A gestão de resíduos sólidos no Brasil foi formalmente estabelecida a partir do ano de 2010, através 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305/2010. O despertar tardio do país para o 

manuseio adequado dos resíduos acarretou em consequências prejudiciais às áreas receptoras dos 

mesmos. 
 

Durante anos, os chamados “lixões” ou vazadouros foram operados sem medidas preventivas para 

garantir a segurança da área, consequentemente do meio ambiente e da saúde humana, uma vez que as 

localizações destas áreas, em alguns casos, eram próximas às atividades rurais, ou até mesmo à malha 

urbana. 
 

A ausência das medidas preventivas como de impermeabilização de base da área de disposição de 

resíduos, da drenagem de percolado, gases e águas pluviais é frequente nos lixões espalhados pelo país. 

E em decorrência deste cenário, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão 

fiscalizador, criou um Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 
 

O Procedimento obteve força de caráter normativo no ano de 2007, através da Decisão de Diretoria nº 

103/2007/C/E, e passou a ser diretriz para recuperação dos lixões no Estado de São Paulo. 
 

É por meio das orientações contidas nesse procedimento, no plano de encerramento do lixão e no 

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas elaborado posteriormente pelo mesmo órgão 

fiscalizador, que o Município de Novo Horizonte tratará a recuperação do lixão que já teve suas 

atividades encerradas. 
 

1.1. Localização da área 
 

O vazadouro do município de Novo Horizonte – SP está localizado na antiga Estrada Municipal NVH 

050, Km 2. As coordenadas geográficas do local são: 682.800 m E; 7623856 m S. 
 

1.2. Histórico de Ações 
 

Em 2004 a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte-SP assinou um termo de ajuste de conduta (TAC) 

emitido pela CETESB, em que se comprometia com a execução de melhorias para recuperação 

sanitária da área objeto deste Termo de Referência.  
 

No ano de 2007 foi realizado um estudo pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com objetivo 

de atender aos questionamentos sobre possível contaminação da área. O estudo contou com a realização 

de métodos indiretos de investigação, como o levantamento Geofísico através dos métodos de potencial 

espontâneo e caminhamento elétrico, e também com métodos diretos como as sondagens no solo e 

implantações de 4 (quatro) poços de monitoramento que seguiram as normas da ABNT NBR – 

13895:1997. Posteriormente foram realizadas coletas e análises laboratoriais de água subterrânea dos 

quatro poços, que indicaram valores acima dos limites permitidos das seguintes substâncias: Cádmio, 

Cloreto, Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Cromo, DBO, DQO, Ferro, Fosfato, Nitrogênio 
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Amoniacal, Nitrato, Óleos e graxas e Turbidez. Finalmente, foram realizadas coletas e análises 

de água superficial de 2 (dois) pontos localizados no córrego da Chácara Estiva, sendo um à montante 

e outro à jusante, que indicaram valores acima dos limites permitidos das seguintes substâncias: 

Coliformes totais, DQO, Fósforo, OD, pH e Turbidez. 
 

Embora o estudo tenha contemplado teor técnico com objetivo de confirmar contaminação proveniente 

do maciço de resíduos, segundo o parecer técnico da CETESB através do Despacho 302/10/TACR, o 

mesmo tratou-se de um Parecer daquele instituto relativo à avaliação da qualidade da água subterrânea 

e superficial do entorno do vazadouro.  
 

Em julho de 2008, a prefeitura assinou o segundo TAC, e junto a ele recebeu um oficio da CETESB 

solicitando a elaboração do plano de encerramento e monitoramento, implantação de estação de 

transbordo provisório e escolha de nova área. 
 

Em março do ano seguinte, 2009, a CETESB realizou uma vistoria e constatou que a situação do 

problema inicial se mantinha, ou seja, o aterro controlado estava sendo operado de forma inadequada 

e irregular. Desta forma as atividades de disposição de resíduos no local foram encerradas com a 

interdição da área. 
  
Já em abril de 2009, a CETESB emitiu outros dois ofícios com a mesma solicitação, para que fosse 

elaborado o plano de encerramento e monitoramento, com readequação nos sistemas de drenagem. 
 

A partir desta data inicia-se um processo para o melhoramento das condições de saneamento da área, 

através da realização do plano de encerramento desta área de operação. 
 

2. Justificativa 

 

Diante do histórico da área apresentado na introdução deste termo, o município de Novo Horizonte 

tem como compromisso com sua população e com o meio ambiente, tratar seus passivos ambientais 

para proporcionar condições mínimas de saúde e bem-estar melhorando as condições de saneamento 

do município. 
 

2.1. Objetivos 
 

Este Termo de Referência tem como objetivos a investigação e projeto de remediação da área que era 

destinada ao recebimento de resíduos domiciliares gerados no Município de Novo Horizonte, tendo 

como público alvo os moradores do próprio Município, e sua respectiva área de abrangência, sendo 

desenvolvido com base na norma da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

denominada Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas (Decisão de Diretoria nº 

103/2007/C/E, de 22 de Junho de 2007 da CETESB), no Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas (CETESB, 2001), no Parecer Técnico nº 100/ESCA/09 e no Projeto de Encerramento 

do Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares do Município. 
 

3. Considerações Gerais e Descrição dos serviços a serem executados por 
empresa a ser contratada 

 

3.1. Equipe mínima exigida para execução do objeto 
 

A equipe mínima será exigida quando do processo licitatório e constará de no mínimo: 
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1 (um) engenheiro coordenador, com experiência comprovada em aterros que atendam a 20.000 

(vinte mil) habitantes ou mais; 

1 (um) engenheiro sênior civil ou ambiental; 

1 (um) geólogo sênior; 

1  (um) engenheiro químico; 

1 (um) desenhista com experiência em CAD. 
 

Observação: O mesmo profissional não poderá fazer parte da equipe de mais de uma licitante, sob pena 

de desclassificação de todas as licitantes que não atenderem a esta exigência. 
 

3.1.1. Critérios de habilitação técnica da empresa licitante e de seu 

profissional responsável técnico. 

 

Por tratar-se de um serviço que envolve obras de engenharia, para habilitação técnica a empresa 

licitante deverá comprovar sua inscrição e regularidade no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA - do estado de São Paulo. Quando se tratar de licitante inscrita CREA de outra 

região a mesma deverá apresentar o visto para licitar emitido pelo CREA de São Paulo. 
 

As licitantes deverão apresentar também comprovação de capacidade técnico operacional através de 

atestado(s) expedidos(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, 

devidamente registrados no CREA, comprovando a execução de serviços de maior relevância 

compatível(is) com o(s) objetos(s), quantitativo(s)  e prazos desta licitação, a saber: “execução de 
Investigação de área contaminada, conforme manual de gerenciamento de áreas 
contaminadas da CETESB, com execução de serviços similares em quantidades 
razoáveis , assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida para poços 
de monitoramento de águas subterrâneas e poços de monitoramento de gases”. 
 

Além disso, deverão apresentar comprovação de capacitação técnico-profissional através de Certidão 

de Acervo Técnico (CAT), emitidos pelo CREA em nome do(s) responsável(is) técnico(s) integrante(s) 

do quadro de funcionários ou prestadores de serviços da empresa, comprovando a execução do(s) 

seguinte(s) serviço(s), compatível(is) com o objeto desta licitação, a saber: investigação confirmatória, 

investigação detalhada, avaliação de risco à saúde humana e projeto de remediação de áreas 

contaminadas, conforme manual de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB. 
 

Para a investigação e elaboração do projeto de remediação do Aterro Municipal, teremos 4 (quatro) 

fases a serem seguidas e a seguir discriminadas: 
 

3.2. Avaliação Preliminar 
 

Descrição – A avaliação Preliminar exige a obtenção de dados existentes e históricos sobre a área e a 

sua utilização, bem como documentos existentes referentes a projetos e licenciamentos ambientais, 

processos administrativos da CETESB e suas implicações. Posteriormente, será necessário compilar 

as informações existentes para compor o histórico da área. 
 

Produto – Pretende-se como produto a ser entregue um relatório do histórico da área e da sua 

utilização. 
 

Produto desta etapa: 
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RT 1 – Relatório contendo a caracterização, históricos e dados da área em estudo, inclusive dos 

processos administrativos relacionados com os órgãos ambientais de acordo com o Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
  
A liberação dos recursos do produto desta etapa está condicionada à aprovação e aceitação pelo técnico 

da Prefeitura Municipal responsável pelo acompanhamento, fiscalização das atividades e aprovação 

dos produtos. 
 

3.3. Fase 2 – Investigação Confirmatória 

 

7.2.1. 3.3.1 Levantamento Topográfico 

 

Descrição – Para esta fase da investigação, temos primeiramente a execução de uma atualização do 

levantamento planialtimétrico e cadastral da área de disposição de resíduos, uma vez que já foi 

realizado em 2010 o levantamento georreferenciado, com curvas de nível de metro em metro.  
 

Este levantamento deverá cadastrar as obras existentes que se referem ao sistema de destinação final, 

tais como os sistemas de drenagem de águas pluviais, gases e líquidos percolados, inclusive com a 

descrição das singularidades do sistema. Contemplar também o detalhamento do entorno dentro de um 

raio de 200 metros a partir das valas de resíduos. 
 

Produto – Planta com o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado com 

relatório de desenvolvimento dos serviços e dados de caderneta de campo. 
 

7.2.2. 3.3.2. Geofísica 

 

O levantamento geofísico da área já foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

através dos métodos de potencial espontâneo e caminhamento elétrico e deverá ser utilizado como 

parâmetro para a elaboração do modelo conceitual da etapa de investigação confirmatória, o qual 

deverá conter o mapeamento das sondagens de solo da área e os poços de monitoramento a serem 

construídos. 
 

7.2.3. 3.3.3. Desenvolvimento da caracterização geológica e pedológica  

 

Descrição – Para a definição das características geológicas e pedológicas da área deverão ser 

realizadas: 
 

a) 18 (dezoito) sondagens por meio de métodos adequados ao meio e à coleta das amostras 
exigidas; 

b) Identificação e descrição do solo, sedimento, rocha e/ou aterro de acordo com as 
recomendações do Manual de Descrição e Coleta da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
e outros documentos aplicáveis à descrição de rochas; 

c) Elaboração de texto explicativo com resumo da descrição das rochas, sedimentos, solos e 
aterros encontrados no local; 

d) Elaboração de planta com a localização das sondagens executadas dos pontos de 
amostragem. 

 

Produto – Relatório fotográfico da amostragem de solo para encaminhamento ao laboratório para 

análise física (granulometria) e porosidade efetiva do solo, preenchimento de fichas para 

acompanhamento da coleta e relatório das características geológicas e pedológicas da área. 
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3.3.4. Construção de poços de monitoramento das águas 

subterrâneas 

 

Descrição – Serão construídos 18 (dezoito) poços de monitoramento, sendo 3 (três) a montante da 

direção de fluxo do aquífero freático e 15 (quinze) a jusante. Cabe salientar que ao menos um dos 

poços deverá ser multinível com a seção filtrante mais profunda localizada em camada condicionante 

de fluxo, para determinar a existência de fluxo vertical.  
 

Os poços deverão ser instalados nas sondagens realizadas para caracterização geológica e pedológica. 
 

A construção dos poços deverá ser realizada conforme as normalizações ABNT NBR 15495:1-2007 e 

15495:2-2009.  
 

É imprescindível a determinação da cota topográfica da boca de cada poço instalado, e também a 

medição do nível d’água em mesma data para o cálculo do potencial hidráulico. 
 

A quantidade de poços pré-determinada está de acordo com o documento “Procedimento para 

investigação de passivos ambientais em áreas de destinação final de resíduos sólidos urbanos” emitido 

pela CETESB, que pede uma distância máxima de 50 metros entre os poços.  
 

Os poços de monitoramento construídos pelo IPT não foram considerados para este novo estudo, uma 

vez que seguiram a norma ABNT NBR – 13895, considerada obsoleta em relação à norma solicitada 

para este estudo. 
 

Produto – Relatório fotográfico de abertura, relatório de construção dos poços de monitoramento do 

aquífero freático, cálculo do potencial hidráulico em cada poço, inclusive potencial hidráulico vertical 

(multinível), ensaio para determinação da condutividade hidráulica, determinação das velocidades de 

fluxo das águas subterrâneas nas unidades hidrogeológicas condicionantes para o transporte, 

elaboração de mapas potenciométricos e texto explicativo com resumo da hidrogeologia local. 
 

3.3.5. Amostragem das Águas Subterrâneas 

 

Descrição – Deverão ser efetuadas 18 (dezoito) amostragens de água subterrânea, uma para cada poço 

de monitoramento, de acordo com a ABNT NBR 15847:2010 – Amostragem de água subterrânea em 

poços de monitoramento — Métodos de purga, atentando-se para a necessidade de execução de um 

branco de campo e um branco de equipamento.  
 

Produto – Relatório fotográfico de amostragem em campo das águas subterrâneas, e preenchimento 

das fichas de coleta para manutenção da rastreabilidade do sistema. 
 

3.3.6. Amostragem das Águas Superficiais 

 

Descrição – Deverão ser efetuadas 2 (duas) amostragens de água superficial do córrego que passa 

próximo ao vazadouro, uma à montante e outra amostra à jusante com relação ao vazadouro de acordo 

com os procedimentos do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011). 
 

Produto – Relatório fotográfico de amostragem em campo das águas superficiais, e preenchimento 

das fichas de coleta para manutenção da rastreabilidade do sistema. 
 

3.3.7. Análises Laboratoriais 

 

Descrição – Execução de análises laboratoriais por empresa detentora de Sistema de Acreditação 

ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005. Os parâmetros a serem analisados para as águas superficiais e 
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subterrâneas seguirão o documento “Procedimento para investigação de passivos ambientais em 

áreas de destinação final de resíduos sólidos urbanos” emitido pela CETESB para áreas de disposição 

de resíduos domiciliares, e a Resolução CONAMA nº 357 de 2005 que seguem: 
 

Águas subterrâneas 

N-Amoniacal Arsênio 

COD – Carbono Orgânico Dissolvido Cromo 

COT – Carbono Orgânico Total Cobre 

Ferro total Chumbo 

Manganês total Zinco 

Cloreto Bário 

Alumínio total VOCs 

N-Nitrato TPH 

Sulfato PAH 

Eh Cádmio 

pH Mercúrio 

Condutividade elétrica Níquel 

Temperatura  

Oxigênio Dissolvido  

 

Observação: Algumas substâncias contidas nesta lista, foram analisadas e suas concentrações estavam 

acima do valor máximo permitido pelas legislações abordadas no relatório técnico realizado pelo IPT, 

portanto estas serão reavaliadas, e também outras substâncias foram incluídas conforme documento 

citado para serem analisadas segundo os Valores Orientadores da CETESB de 2014 (Decisão da 

Diretoria nº 045/2014/E/C/I, de 20.02.2014). 
 

Para as águas superficiais, será necessário analisar os seguintes parâmetros de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357 de 2005: 
 

Águas superficiais 

Alumínio dissolvido  Mercúrio total 

Antimônio  Níquel  

Arsênio total  Nitrato  

Bário total Nitrito  

Berílio total  Nitrogênio amoniacal total 

Boro total  Manganês total  

Cádmio total  Mercúrio total  

Chumbo total  Sulfato total 

Cianeto livre  Sulfeto 

Cloreto total  Zinco Total 

Cloro residual total (combinado + livre)  Eh 

Cobalto  pH 

Cobre dissolvido  Temperatura 

Cromo total  Condutividade Elétrica 

Ferro dissolvido OD 

Fluoreto total DBO 

Manganês total  Coliformes Termotolerantes 

 

Produto – Laudos laboratoriais de águas subterrâneas, devidamente assinados pelo responsável 

técnico, e discussão sobre os resultados, contemplando inclusive as plumas de eventuais 

contaminações, de forma a delimitar os contaminantes no entorno da área. 
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3.3.8. Construção dos poços de monitoramento de gases 

 

Descrição – Execução de sondagens adicionais ao lado de cada uma das dezoito sondagens já 

realizadas, para implantação de 18 poços de monitoramento de gases, com objetivo de avaliar a 

migração de gases gerados na massa de resíduos.  
 

As sondagens deverão ter 5 metros de profundidade ou até atingir a água subterrânea, caso o nível 

d’água seja mais raso, devendo ser evitada a instalação em profundidades menores do que 1,5 metros. 

A base do poço deverá ser instalada no mínimo 50 cm acima da franja capilar. Os poços instalados na 

zona não saturada deverão ter seção filtrante com no máximo 1 metro e diâmetro de 1” centralizado 

em um furo de 5”. O pré-filtro deve ter um comprimento com pré-filtro instalado a 30 cm acima do 

topo do tubo filtrante. Sobre o pré-filtro deve ser realizado o selamento com 30 cm de bentonita 

granulada seca mais 60 cm de bentonita granulada úmida. O furo deve ser preenchido com mistura de 

bentonita e cimento, sendo que a superfície do furo deve ser preenchida com no mínimo 30 cm de 

cimento. A extremidade do tubo deve ser vedada com um conector Swagelok que permita a conexão 

com um tubo de teflon ou nylon de ¼”. Os poços devem ser protegidos por estrutura que não permita 

danos aos mesmos.   
 

Produto – Relatório fotográfico da construção dos poços em campo, e preenchimento de fichas e perfis 

construtivos dos poços. 
 

3.3.9. Análise dos gases provenientes do maciço de resíduos 

 

Descrição – Execução de purga dos poços de monitoramento de gases instalados com objetivo de 

realizar as medidas da presença qualitativa e semi-quantitativa de Metano, VOCs, Oxigênio e Limite 

Inferior de Inflamabilidade (LEL). Para o cálculo do volume a ser purgado deve ser considerado o 

volume total do poço instalado. Na execução da purga deve ser removido três vezes o seu volume. A 

vazão do bombeamento deve ser igual ou inferior à 200 ml/min. 
 

Produto – Relatório fotográfico aferição dos poços de monitoramento de gases em campo, inserção 

das análises em relatório, assim como a discussão dos resultados. 
 

Produto desta etapa: 
 

RT2 – Relatório contendo a compilação de todos os dados e resultados, incluindo plantas cadastrais 

topográficas, planta e relatórios sobre o levantamento da migração de gases do maciço para o entorno, 

fotos da construção dos poços e relatório conclusivo sobre a análise das amostras. 

Nesta etapa também terá a elaboração de relatório concluindo pela continuidade do estudo para 

verificação do caminhamento da pluma de gases ou não, e recomendando os cuidados a serem tomados 

para possíveis alterações no projeto de encerramento do aterro e a sua remediação. 
 

A liberação dos recursos do produto desta etapa está também condicionada, à aprovação e aceitação 

pelo técnico da Prefeitura Municipal responsável pelo acompanhamento, fiscalização das atividades e 

aprovação dos produtos. 
 

3.4. Fase 3 – Investigação Detalhada. 
 

A partir da confirmação de contaminação da área, será necessário definir medidas para resguardar de 

imediato os possíveis receptores de riscos identificados no entorno da área. 
 

Para tanto, será necessária uma avaliação da provável extensão da contaminação, levando em 

consideração a natureza dos contaminantes, toxidade e carcinogenicidade; bem como os efeitos 

possíveis as pessoas, meio ambiente e meio a proteger. As medidas podem incluir o isolamento da 
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área, restrição do uso do solo, de consumo de água, a remoção imediata de resíduos, solos 

contaminados ou gases do subsolo, o monitoramento ambiental e/ou monitoramento de explosividade. 
 

A investigação detalhada buscará a compreensão dos seguintes aspectos: 
 

 a geologia e a hidrogeologia regional e local; 

 a natureza e a extensão da contaminação; 

 a evolução da contaminação no tempo e espaço e  

 as rotas de migração de contaminantes, vias de exposição e receptores de risco. 
 

3.4.1. Construção de poços de monitoramento 

 

Descrição – Em função dos resultados obtidos na FASE 2, deverão ser abertos novos poços de 

monitoramento em número de 15 (quinze), localizados a jusante do aterro, na direção do caminhamento 

da pluma de contaminação. Caso exista necessidade da implantação de poço multinível, dependendo 

da confirmação da contaminação, utilizar o conjunto multinível dentro do quantitativo apresentado, ou 

seja, dos 15 poços pelo menos um conjunto multinível.   
 

Estes poços deverão ser construídos conforme a ABNT NBR 15495:1-2007 e 15495:2-2009. Será 

necessário constar o perfil geológico de cada poço, bem como os sistemas de proteção externa e demais 

informações constantes na norma.  
 

As sondagens para instalação dos poços de monitoramento deverão ser realizadas em duas campanhas, 

sendo a primeira para construção de 8 poços e a segunda para construção de 7 poços. É imprescindível 

a determinação da cota topográfica da boca de cada poço instalado, e também a medição do nível 

d’água em mesma data para o cálculo do potencial hidráulico. 
 

A quantidade de poços pré-determinada está de acordo com o documento “Procedimento para 

investigação de passivos ambientais em áreas de destinação final de resíduos sólidos urbanos” emitido 

pela CETESB, conforme citado neste Termo de Referência. 
 

Na etapa de sondagem para instalação dos poços, deverá ser analisada a fração de carbono orgânico do 

solo em cada uma das sondagens realizadas. 
 

Produto – Relatório fotográfico de abertura, relatório de construção dos poços de monitoramento do 

aquífero freático, cálculo do potencial hidráulico em cada poço, inclusive potencial hidráulico vertical 

(multinível), ensaio para determinação da condutividade hidráulica, determinação das velocidades de 

fluxo das águas subterrâneas nas unidades hidrogeológicas condicionantes para o transporte, 

elaboração de mapas potenciométricos e texto explicativo com resumo da hidrogeologia local. 
 

3.4.2. Amostragem das Águas Subterrâneas 

 

Descrição – Deverão ser efetuadas 15 (quinze) amostragens das águas subterrâneas de acordo com a 

ABNT NBR 15847:2010 – Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento — Métodos 

de purga, atentando-se para a necessidade de execução de um branco de campo e um branco de 

equipamento. As amostragens deverão seguir as campanhas descritas na construção dos poços, ou seja, 

primeira campanha de amostragem abrangerá 8 (oito) poços de monitoramento de águas subterrâneas, 

enquanto que a segunda campanha, se necessária, ou seja, se em caso de a primeira campanha 

apresentar contaminação nos poços, abrangerá 7 (sete) poços. 
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Produto – Relatório fotográfico de amostragem em campo das águas subterrâneas, e 

preenchimento das fichas de coleta, cadeia de custódia, e demais relatórios para manutenção da 

rastreabilidade do sistema. 
 

3.4.3. Amostragem das Águas Superficiais 

 

Descrição – Deverão ser efetuadas 2 (duas) amostragens de água superficial do córrego que passa 

próximo ao vazadouro, uma à montante e outra amostra à jusante com relação ao vazadouro de acordo 

com os procedimentos do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011). 
 

Produto – Relatório fotográfico de amostragem em campo das águas superficiais, e preenchimento 

das fichas de coleta para manutenção da rastreabilidade do sistema. 
 

3.4.4. Análises Laboratoriais 

 

Descrição – Execução de análises laboratoriais por empresa detentora de Sistema de Acreditação 

ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005. Os parâmetros a serem analisados para as águas superficiais e 

subterrâneas analisados dependerão do resultado da investigação confirmatória, que apontará os 

contaminantes à serem avaliados na investigação detalhada.  
 

Para estabelecer um parâmetro sobre a análise das substâncias, foi escolhido cenário pessimista, que 

contempla a análise de todas as substâncias elencadas na etapa de investigação confirmatória, que 

seguem: 
 

Águas subterrâneas 

N-Amoniacal Arsênio 

COD – Carbono Orgânico Dissolvido Cromo 

COT – Carbono Orgânico Total Cobre 

Ferro total Chumbo 

Manganês total Zinco 

Cloreto Bário 

Alumínio total VOCs 

N-Nitrato TPH 

Sulfato PAH 

Eh Cádmio 

pH Mercúrio 

Condutividade elétrica Níquel 

Temperatura  

Oxigênio Dissolvido  

 

Observação: Algumas substâncias contidas nesta lista, foram indicadas acima do valor máximo 

permitido pelas legislações abordadas no relatório técnico realizado pelo IPT, portanto estas serão 

reavaliadas na investigação confirmatória, e se necessário também nesta etapa. 
 

Para as águas superficiais, será necessário analisar os seguintes parâmetros de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357 de 2005: 
 

Águas superficiais 

Alumínio dissolvido  Mercúrio total 

Antimônio  Níquel  

Arsênio total  Nitrato  

Bário total Nitrito  
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Berílio total  Nitrogênio amoniacal total 

Boro total  Manganês total  

Cádmio total  Mercúrio total  

Chumbo total  Sulfato total 

Cianeto livre  Sulfeto 

Cloreto total  Zinco Total 

Cloro residual total (combinado + livre)  Eh 

Cobalto  pH 

Cobre dissolvido  Temperatura 

Cromo total  Condutividade Elétrica 

Ferro dissolvido OD 

Fluoreto total DBO 

Manganês total  Coliformes Termotolerantes 

 

Produto – Laudos laboratoriais de águas subterrâneas, devidamente assinados pelo responsável 

técnico, elaboração e discussão sobre os resultados, contemplando inclusive as plumas de eventuais 

contaminações, de forma a delimitar os contaminantes no entorno da área.  
 

3.4.5. Construção dos poços de monitoramento de gases 

 

Descrição – Execução de sondagens e instalação de poços de monitoramento de gases próximos aos 

locais dos poços já instalados na etapa de investigação confirmatória que apresentarem as 

concentrações de gases superiores a 10% do LEL, ou seja, para esta etapa considerou-se um cenário 

pessimista para abranger uma grande área no entorno do maciço de resíduos, considerando os poços já 

instalados na investigação confirmatória. Para tanto, deverão ser instalados no máximo mais 15 poços 

de monitoramento de gases com as mesmas diretrizes de construção dos já instalados na etapa de 

investigação confirmatória.  
 

Produto – Relatório fotográfico da construção dos poços em campo, e preenchimento de fichas e perfis 

construtivos dos poços. 
 

3.4.6. Análise dos gases provenientes do maciço de resíduos 

 

Descrição – Execução de purga dos poços de monitoramento de gases instalados com objetivo de 

realizar as medidas da presença qualitativa e semi-quantitativa de Metano, VOCs, Oxigênio e Limite 

Inferior de Inflamabilidade (LEL). Para o cálculo do volume a ser purgado deve ser considerado o 

volume total do poço instalado. Na execução da purga deve ser removido três vezes o seu volume. A 

vazão do bombeamento deve ser igual ou inferior à 200 ml/min. 
 

Produto – Relatório fotográfico da aferição dos poços de monitoramento de gases em campo, inserção 

das análises em relatório, assim como a discussão dos resultados. Na discussão, deverão ser inseridas 

as plumas de gases, assim como medidas para mitigar os impactos que a dissipação do gás poderá 

causar no entorno da área. 
 

Produto desta etapa: 
 

RT2 – Em resumo, o relatório final da etapa de investigação detalhada realizada para a área 

contaminada deve incluir no mínimo: 
 

 mapas geológicos regionais e locais; 

 locação das fontes de contaminação; 

 seções e/ou perfis geológicos; 
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 importância dos aquíferos locais; 

 utilização das águas subterrâneas; 

 métodos de amostragem; 

 métodos de perfuração; 

 descrição do material amostrado; 

 intervalos de amostragem; 

 mapas e seções estratigráficas; 

 seções e mapas potenciométricos; 

 tabela com os resultados de dados de nível d’água e parâmetros físicos; 

 métodos utilizados durante a coleta de dados; 

 protocolo de manejo e armazenamento das amostras coletadas; 

 locação, descrição e instalação de rede de equipamentos de monitoramento; 

 delimitação do volume da fase dissolvida (resultados de análises químicas de água); 

 delimitação da fase retida determinada pela amostragem de solo; 

 delimitação do volume contendo gases presentes no solo; 

 avaliação do avanço da contaminação (monitoramento e modelagem matemática); 

 laudos das análises e ensaios realizados; 

 concentrações dos contaminantes nos solos abaixo de edificações em geral (se identificado 
como necessário na própria investigação detalhada); 

 concentrações dos contaminantes em áreas agrícolas, pecuária e hortas (se identificado 
como necessário na própria investigação detalhada); 

 concentrações dos contaminantes em poços para abastecimento, aquíferos importantes, 
águas superficiais, ar, além de outros meios. 

A liberação dos recursos do produto desta etapa está também condicionada, à aprovação e aceitação 

pelo técnico da Prefeitura Municipal responsável pelo acompanhamento, fiscalização das atividades e 

aprovação dos produtos. 
 

3.5. Fase 3 - Avaliação de Risco à Saúde Humano 
 

Descrição – A Avaliação de Risco à Saúde Humana deverá ser elaborada através da metodologia 

disponível no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, que traz como base para 

esta etapa de gerenciamento: a coleta e avaliação de dados, avaliação da toxidade, avaliação da 

exposição, caracterização e quantificação dos riscos e gerenciamento dos riscos. 
 

Na etapa de coleta de dados, será necessário realizar: 
 

 revisão dos dados disponíveis; 

 valoração dos parâmetros necessários para modelamento; 

 a identificação da exposição humana; 

 considerações sobre a investigação do solo, e 

 considerações sobre a investigação da água subterrânea 

 

A etapa de avaliação de dados deverá: 
 

 agrupar todas a informações geradas por meio investigado; 

 avaliar os métodos analíticos utilizados; 

 avaliar a qualidade dos dados e os limites de quantificação; 

 avaliar a qualidade dos dados com relação aos qualificadores analíticos; 

 avaliar a qualidade dos dados com relação aos brancos de laboratório; 
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 avaliar as tentativas de identificar os compostos de interesse; 

 comparar as concentrações de contaminantes com os valores de 

"background"; 

 elaborar um conjunto de informações a serem utilizadas na avaliação de risco. 
 

A etapa de avaliação da exposição pode ser dividida em três principais passos: 
 

 caracterização da Exposição; 

 identificação dos Caminhos de Exposição; 

 quantificação da Exposição. 
 

As diretrizes para realização destes passos estão também no Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas da CETESB.  
 

A etapa de caracterização do risco é o início da geração de informações quantitativas que poderão ser 

utilizadas no processo de Gerenciamento do Risco, é quando as partes envolvidas no processo de 

gerenciamento deverão decidir a respeito das etapas posteriores a serem cumpridas, visando a 

eliminação ou minimização do risco a saúde humana.  
 

Nesta etapa deverão ser calculados o risco carcinogênico e não carcinogênico. A avaliação só poderá 

ser finalizada quando as quantificações de riscos forem realizadas, sendo que estas devem ser 

acompanhadas da interpretação e da análise de sensibilidade. 
 

A etapa de quantificação de riscos deverá então, conter: 
 

 quantificação do Risco associado a exposições individuais para cada 

composto químico de interesse; 

 quantificação do Risco associado a exposições simultâneas para múltiplos compostos 
químicos de interesse. 

 

Por fim, deverão ser traçadas metas de remediação com base no risco (MRBR).  
 

Produto desta etapa: 
 

RT4 – Relatório contendo os resultados da análise de risco humano de acordo com o escopo mínimo 

abordado no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, de forma a atender o que 

determina a Decisão de Diretoria da CETESB nº 103/2007/C/E de 22 de Junho de 2007. 
 

A liberação dos recursos do produto desta etapa está também condicionada, à aprovação e aceitação 

pelo técnico da Prefeitura Municipal responsável pelo acompanhamento, fiscalização das atividades e 

aprovação dos produtos. 
 

3.6. Fase 4 – Elaboração de Projeto Detalhado da Remediação. 
 

Descrição – Nesta fase final deverá ser realizado o projeto detalhado da remediação com objetivo de 

fornecer todos os detalhes técnicos, bem como plano de ação para as atividades de remediação. 
 

Para isso, o projeto detalhado deverá contemplar: 
 

 memorial descritivo; 

 desenhos, plantas e mapas; 

 cronograma de execução; 
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 plano de segurança e saúde; 

 plano de operação e manutenção, monitoramento e contingências; 

 programa de relatórios de andamento. 
 

O memorial descritivo deverá conter: 
 

1. Relatório da investigação para a remediação. 

2. Resumo das informações referentes à área, utilizadas para nortear o detalhamento da remediação, 

notadamente sobre amostragem e análises químicas. 

3. Listagem de todas as leis, regulamentações, critérios e padrões pertinentes ao projeto executado. 

4. Descrição detalhada das medidas de remediação e das tecnologias a serem adotadas para cada setor 

da área contaminada. 

5. Plano de controle de qualidade, incluindo os métodos de amostragem e os métodos analíticos 

propostos. 

6. Listagem de todos alvarás necessários à execução do projeto de remediação, bem como uma 

descrição de como obtê-los. 

7. Plano de operação e manutenção, monitoramento e contingência, a ser elaborado de acordo com 

instruções fornecidas adiante, com cronograma referente a sua implementação. 

8. Plano de segurança e saúde a ser elaborado de acordo com instruções fornecidas adiante. 

O memorial descritivo deverá conter ainda todos os elementos que possibilitem uma futura licitação, 

incluindo desenhos e plantas e especificações, em alta qualidade. 
 

O plano de ações para remediação deverá conter: 
 

1. Descrição e localização de todas as instalações e listagem de todos os padrões, critérios e 

recomendações a serem seguidos durante a implementação das medidas de remediação. 

2. Descrição dos controles a serem estabelecidos para a contenção da erosão de solos e do transporte 

de sedimentos; para o gerenciamento e monitoramento de enchentes; para o controle de poeiras, odores 

e vapores emanados das obras e outras medidas de monitoramento a serem adotadas durante a 

implementação das medidas de remediação, quando aplicáveis. 

3. Plano de segurança e saúde, conforme descrito mais adiante; 

4. Descrição pormenorizada das amostragens a serem realizadas; 

5. Descrição dos procedimentos para o descomissionamento e remoção dos elementos e equipamentos 

de remediação das áreas contaminadas. 

6. Estimativa de custos das medidas de remediação. 

7. Cronograma para o projeto de remediação. 

8. Descrição dos controles institucionais que deverão ser implementados e uma aprovação por escrito 

do proprietário das áreas contaminadas onde esses controles deverão ser instalados (nos casos em que 

a implementação destes controles institucionais deve ocorrer em propriedades de terceiros ou se o 

responsável pelo projeto de remediação não for o proprietário das áreas contaminadas). Além disso, 

devem também constar a ciência e anuência de todas as autoridades públicas que tenham como 

atribuição a gestão desses 

controles institucionais. Por exemplo, a imposição das eventuais restrições construtivas às 

propriedades de terceiros (escavações, construções de fundações, garagens subterrâneas, porões, 

necessidade de pilotis, etc.) são atribuições das municipalidades, as quais têm a responsabilidade de 

emitir os alvarás de construção e, portanto, deverão saber quais serão essas restrições e concordar com 

a sua imposição. 

9. Plano de operação, manutenção e monitoramento, de acordo com as orientações fornecidas mais 

adiante. 
 

Para as demais etapas, mais especificamente para desenhos, plantas e mapas, cronograma de execução, 

plano de segurança e saúde, plano de operação e manutenção, monitoramento e contingências e 
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programa de relatórios de andamento, o executor deverá seguir as orientações do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. 
 

Este projeto final deverá ser apresentado na Agencia Ambiental de São José do Rio Preto da CETESB 

e efetuada a sua defesa quando necessário. 
 

Produto desta etapa: 
 

RT5 – Relatório contendo o projeto de remediação do aterro municipal, com memoriais descritivos, 

memórias de cálculos e plantas correspondentes e detalhamento do monitoramento para o 

encerramento do passivo ambiental. Caso a investigação considere a área como crítica ou caso sejam 

propostas aplicações de técnicas de remediação que possam provocar efeitos adversos ao meio 

ambiente, o projeto deverá ser submetido para acompanhamento e análise junto à CETESB. 
 

3.7. Bibliografia  
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<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/anexos/download/0010.pdf>. Acesso em 27 
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CETESB, SÃO PAULO. Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas. 
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4. Critérios de medição e fiscalização dos serviços 

 

Os critérios de medição e fiscalização dos serviços serão definidos da seguinte forma: 
 

1) Os serviços serão pagos apenas mediante a medição dos quantitativos efetivamente 
executados conforme consta em planilha orçamentária. 

2) Os serviços serão pagos apenas mediante a aprovação do fiscal dos serviços elencados neste 
termo de referência (TR), que será nomeado pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 
com capacitação técnica para validar os serviços executados em campo e relatórios exigidos 
durante as etapas descritas neste TR. 

3) A contratada deverá seguir todas as normativas descritas neste TR para execução dos 
serviços em campo e relatórios, sob sujeita à pena de não pagamento referente à etapa não 
respeitada. 

4) As ordens de serviços serão emitidas para cada fase, ficando suas emissões condicionadas a 

verdadeira necessidade de se iniciar a fase posterior, conforme as orientações técnicas 

estabelecidas na fase anterior e após aceitação técnica do órgão aprovador (CETESB). 
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ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:  
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA, E PROJETO DE 
REMEDIAÇÃO 

Local:  ESTRADA MUNICIPAL NVH 050, KM 2 

MARÇO 2017 

CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIR. QUANT. 
GERENCIAMENTO 
AMBIENTAL LTDA 

PROJETE 
ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

MAXIMUS 
ENGENHARIA & 
CONSULTORIA 

VALOR MEDIO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 Levantamento Planialtimetrico UNID. 1,00 R$ 4.382,00 R$ 12.000,00 R$ 9.580,00 R$ 8.654,00 

1.2 Avaliação Preliminar UNID. 1,00 R$ 5.400,00 R$ 4.200,00 R$ 6.600,00 R$ 4.800,00 

2.0 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA             

2.1 
Implantação de poços de monitoramento (ABNT NBR 15495-1:2007 e 
15495-2:2009) 

m 200,00 R$ 50.150,00 R$ 40.000,00 R$ 36.000,00 R$ 42.050,00 

2.2 
Implantação de poços monitoramento multinível (ABNT NBR 15495-1:2007 
e 15495-2:2009) 

m 25,00 R$ 6.268,75 R$ 5.000,00 R$ 4.500,00 R$ 5.256,25 

2.3 Análise granulométrica e caracterização dos perfis de solo UNID. 22,00 R$ 1.353,00 R$ 1.452,00 R$ 1.320,00 R$ 1.375,00 

2.4 Porosidade efetiva do solo UNID. 1,00 R$ 3.212,00 R$ 2.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.604,00 

2.5 
Coleta de amostras de água subterrânea para os poços de monitoramento 
(sistema baixa vazão - ABNT NBR 15847:2010) 

UNID. 16,00 R$ 3.696,00 R$ 5.760,00 R$ 6.240,00 R$ 5.232,00 

2.6 
Análise de água subterrânea para os poços de monitoramento (valores 
orientadores CETESB - 2014) 

UNID. 16,00 R$ 15.050,56 R$ 12.640,00 R$ 14.080,00 R$ 13.923,52 

2.7 
Coleta de amostras de água subterrânea para o poço de monitoramento 
multinível (sistema baixa vazão - ABNT NBR 15847:2010) 

UNID. 2,00 R$ 462,00 R$ 720,00 R$ 780,00 R$ 654,00 

2.8 
Análise de água subterrânea para o poço de monitoramento multinível 
(valores orientadores CETESB - 2014) 

UNID. 2,00 R$ 1.881,32 R$ 1.580,00 R$ 1.760,00 R$ 1.740,44 

2.9 Implantação de poços de monitoramento de gases m 90,00 R$ 19.687,50 R$ 18.180,00 R$ 18.900,00 R$ 18.922,50 

2.10 
Materiais para implantação de poço de monitoramento de gases conforme 
especificado em termo de referência 

UNID. 18,00 R$ 11.379,96 R$ 11.160,00 R$ 11.520,00 R$ 11.353,32 

2.11 
Coleta e análise de gases VOCs, CH4, O2 e LEL nos poços de 
monitoramento de gases 

UNID. 18,00 R$ 5.780,70 R$ 7.560,00 R$ 7.020,00 R$ 6.786,90 

2.12 Coleta de amostras de água superficial  UNID. 2,00 R$ 2.840,00 R$ 3.332,00 R$ 3.200,00 R$ 3.124,00 

2.13 Análise de água superficial UNID. 2,00 R$ 1.232,00 R$ 1.000,00 R$ 1.080,00 R$ 1.104,00 

2.14 Relatório de investigação confirmatória             

2.14.1 Engenheiro Coordenador HORAS 140,00 R$ 10.448,20 R$ 9.520,00 R$ 9.566,20 R$ 9.844,80 
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2.14.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 180,00 R$ 7.988,40 R$ 9.360,00 R$ 8.938,80 R$ 8.762,40 

2.14.3 Geólogo Sênior HORAS 180,00 R$ 6.237,00 R$ 7.020,00 R$ 5.437,80 R$ 6.231,60 

2.14.4 Engenheiro Químico HORAS 160,00 R$ 7.542,40 R$ 7.360,00 R$ 8.464,00 R$ 7.788,80 

2.14.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 220,00 R$ 5.148,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.236,00 

3.0 INVESTIGAÇÃO DETALHADA             

3.1 
Implantação de poços de monitoramento (ABNT NBR 15495-1:2007 e 
15495-2:2009) 

m 162,50 R$ 40.746,88 R$ 32.500,00 R$ 29.250,00 R$ 34.165,63 

3.2 
Implantação de poços monitoramento multinível (ABNT NBR 15495-1:2007 
e 15495-2:2009) 

m 25,00 R$ 6.268,75 R$ 5.000,00 R$ 4.500,00 R$ 5.256,25 

3.3 Coleta de amostragem de solo UNID. 15,00 R$ 4.611,15 R$ 4.950,00 R$ 4.500,00 R$ 4.687,05 

3.4 Análise da fração de carbono orgânico do solo UNID. 15,00 R$ 2.246,85 R$ 2.383,50 R$ 2.400,00 R$ 2.343,45 

3.5 
Coleta de amostras de água subterrânea para os poços de monitoramento 
(sistema baixa vazão - ABNT NBR 15847:2010) 

UNID. 13,00 R$ 3.003,00 R$ 4.680,00 R$ 5.070,00 R$ 4.251,00 

3.6 
Análise de água subterrânea para os poços de monitoramento (valores 
orientadores CETESB - 2014) 

UNID. 13,00 R$ 16.758,82 R$ 10.270,00 R$ 11.440,00 R$ 12.822,94 

3.7 
Coleta de amostras de água subterrânea para o poço de monitoramento 
multinível (sistema baixa vazão - ABNT NBR 15847:2010) 

UNID. 2,00 R$ 462,00 R$ 720,00 R$ 780,00 R$ 654,00 

3.8 
Análise de água subterrânea para o poço de monitoramento multinível 
(valores orientadores CETESB - 2014) 

UNID. 2,00 R$ 2.578,28 R$ 1.580,00 R$ 1.760,00 R$ 1.972,76 

3.9 Implantação poço monitoramento gases m 75,00 R$ 16.406,25 R$ 15.150,00 R$ 15.750,00 R$ 15.768,75 

3.10 
Materiais para implantação de poço de monitoramento de gases conforme 
especificado em termo de referência 

UNID. 15,00 R$ 9.483,30 R$ 9.300,00 R$ 9.600,00 R$ 9.461,10 

3.11 
Coleta e análise de gases VOCs, CH4, O2 e LEL nos poços de 
monitoramento de gases 

UNID. 15,00 R$ 4.817,25 R$ 6.300,00 R$ 5.850,00 R$ 5.655,75 

3.12 Coleta de amostras de água superficial  UNID. 2,00 R$ 2.840,00 R$ 3.332,00 R$ 3.200,00 R$ 3.124,00 

3.13 Análise de água superficial UNID. 2,00 R$ 1.232,00 R$ 1.000,00 R$ 1.080,00 R$ 1.104,00 

3.14 Relatório de investigação detalhada             

3.14.1 Engenheiro Coordenador HORAS 140,00 R$ 10.448,20 R$ 9.520,00 R$ 9.566,20 R$ 9.844,80 

3.14.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 180,00 R$ 7.988,40 R$ 9.360,00 R$ 8.938,80 R$ 8.762,40 

3.14.3 Geólogo Sênior HORAS 180,00 R$ 6.237,00 R$ 7.020,00 R$ 5.437,80 R$ 6.231,60 

3.14.4 Engenheiro Químico HORAS 160,00 R$ 7.542,40 R$ 7.360,00 R$ 8.464,00 R$ 7.788,80 

3.14.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 220,00 R$ 5.148,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.236,00 

4.0 AVALIAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE HUMANA 
  

      

4.1 Coleta e avaliação de Dados       

4.1.1 Engenheiro Coordenador HORAS 30,00 R$ 2.238,90 R$ 2.040,00 R$ 2.049,90 R$ 2.109,60 

4.1.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 40,00 R$ 1.775,20 R$ 2.080,00 R$ 1.986,40 R$ 1.947,20 

4.1.3 Geólogo Sênior HORAS 40,00 R$ 1.386,00 R$ 1.560,00 R$ 1.208,40 R$ 1.384,80 
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4.1.4 Engenheiro Químico HORAS 40,00 R$ 1.885,60 R$ 1.840,00 R$ 2.116,00 R$ 1.947,20 

4.2 Avaliação da toxidade             

4.2.1 Engenheiro Coordenador HORAS 30,00 R$ 2.238,90 R$ 2.040,00 R$ 2.049,90 R$ 2.109,60 

4.2.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 40,00 R$ 1.775,20 R$ 2.080,00 R$ 1.986,40 R$ 1.947,20 

4.2.3 Geólogo Sênior HORAS 40,00 R$ 1.386,00 R$ 1.560,00 R$ 1.208,40 R$ 1.384,80 

4.2.4 Engenheiro Químico HORAS 40,00 R$ 1.885,60 R$ 1.840,00 R$ 2.116,00 R$ 1.947,20 

4.3 Avaliação da exposição             

4.3.1 Engenheiro Coordenador HORAS 30,00 R$ 2.238,00 R$ 2.040,00 R$ 2.049,90 R$ 2.109,30 

4.3.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 40,00 R$ 1.775,20 R$ 2.080,00 R$ 1.986,40 R$ 1.947,20 

4.3.3 Geólogo Sênior HORAS 40,00 R$ 1.386,00 R$ 1.560,00 R$ 1.208,40 R$ 1.384,80 

4.3.4 Engenheiro Químico HORAS 40,00 R$ 1.885,60 R$ 1.840,00 R$ 2.116,00 R$ 1.947,20 

4.4 Caracterização e quantificação dos riscos e gerenciamento de riscos             

4.4.1 Engenheiro Coordenador HORAS 30,00 R$ 2.238,90 R$ 2.040,00 R$ 2.049,90 R$ 2.109,60 

4.4.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 40,00 R$ 1.775,20 R$ 2.080,00 R$ 1.986,40 R$ 1.947,20 

4.4.3 Geólogo Sênior HORAS 40,00 R$ 1.386,00 R$ 1.560,00 R$ 1.208,40 R$ 1.384,80 

4.4.4 Engenheiro Químico HORAS 40,00 R$ 1.885,60 R$ 1.840,00 R$ 2.116,00 R$ 1.947,20 

4.4.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 40,00 R$ 936,00 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 952,00 

5.0 PROJETO DETALHADO DA REMEDIAÇÃO             

5.1 Memorial descritivo             

5.1.1 Engenheiro Coordenador HORAS 70,00 R$ 5.224,10 R$ 4.760,00 R$ 4.783,10 R$ 4.922,40 

5.1.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 140,00 R$ 6.213,20 R$ 7.280,00 R$ 6.952,40 R$ 6.815,20 

5.1.3 Geólogo Sênior HORAS 140,00 R$ 4.851,00 R$ 5.460,00 R$ 4.229,40 R$ 4.846,80 

5.1.4 Engenheiro Químico HORAS 130,00 R$ 6.128,20 R$ 5.980,00 R$ 6.877,00 R$ 6.328,40 

5.1.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 50,00 R$ 1.170,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.190,00 

5.2 Desenhos plantas e mapas             

5.2.1 Engenheiro Coordenador HORAS 20,00 R$ 1.492,60 R$ 1.360,00 R$ 1.366,60 R$ 1.406,40 

5.2.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 70,00 R$ 3.106,60 R$ 3.640,00 R$ 3.476,20 R$ 3.407,60 

5.2.3 Geólogo Sênior HORAS 35,00 R$ 1.212,75 R$ 1.365,00 R$ 1.057,35 R$ 1.211,70 

5.2.4 Engenheiro Químico HORAS 35,00 R$ 1.649,90 R$ 1.610,00 R$ 1.851,50 R$ 1.703,80 

5.2.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 110,00 R$ 2.574,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.618,00 

5.3 Cronograma de Execução             

5.3.1 Engenheiro Coordenador HORAS 16,00 R$ 1.194,08 R$ 1.088,00 R$ 1.093,28 R$ 1.125,12 

5.4 Plano de Saúde e Segurança             

5.4.1 Engenheiro Coordenador HORAS 16,00 R$ 1.194,08 R$ 1.088,00 R$ 1.093,28 R$ 1.125,12 

5.4.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 32,00 R$ 1.420,16 R$ 1.664,00 R$ 1.589,12 R$ 1.557,76 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
5.4.3 Engenheiro Químico HORAS 32,00 R$ 1.508,48 R$ 1.472,00 R$ 1.692,80 R$ 1.557,76 

5.4.4 Desenhista com experiência em CAD HORAS 24,00 R$ 561,60 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 571,20 

5.5 Plano de operação e manutenção, monitoramento e contingências             

5.5.1 Engenheiro Coordenador HORAS 16,00 R$ 1.194,08 R$ 1.088,00 R$ 1.093,28 R$ 1.125,12 

5.5.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 32,00 R$ 1.420,16 R$ 1.664,00 R$ 1.589,12 R$ 1.557,76 

5.5.3 Geólogo Sênior HORAS 32,00 R$ 1.108,80 R$ 1.248,00 R$ 966,72 R$ 1.107,84 

5.5.4 Engenheiro Químico HORAS 32,00 R$ 1.508,48 R$ 1.472,00 R$ 1.692,80 R$ 1.557,76 

5.5.5 Desenhista com experiência em CAD HORAS 24,00 R$ 561,60 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 571,20 

5.6 Programa de relatórios de andamento             

5.6.1 Engenheiro Coordenador HORAS 32,00 R$ 2.388,16 R$ 2.176,00 R$ 2.186,56 R$ 2.250,24 

5.6.2 Engenheiro Civil Sênior ou Ambiental HORAS 32,00 R$ 1.420,16 R$ 1.664,00 R$ 1.589,12 R$ 1.557,76 

5.6.3 Geólogo Sênior HORAS 32,00 R$ 1.108,80 R$ 1.248,00 R$ 966,72 R$ 1.107,84 

5.6.4 Engenheiro Químico HORAS 32,00 R$ 1.508,48 R$ 1.472,00 R$ 1.692,80 R$ 1.557,76 

  TOTAL     R$ 400.755,69 R$ 386.460,50 R$ 378.167,55 R$ 387.861,25 

 
01 SERVIÇOS PRELIMINARES     R$ 13.454,00 

02 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA     R$ 151.989,53 

03 INVESTIGAÇÃO DETALHADA           R$ 139.130,28 

04 AVALIAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE HUMANA     R$ 30.506,90 

05 PROJETO DETALHADO DA REMEDIAÇÃO     R$ 52.780,54 

06 TOTAL     R$ 387.861,25 

_________________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA 

CARGO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA 

PROFISSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CREA 
        

 Todos os serviços deverão ser cumpridos de acordo com o estabelecido no procedimento para Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas, Aprovado Pelo DD 103/2007/C/E Publicado no Diário Oficial Do Estado de São Paulo de 27 de Junho de 

2007 

   

 
   

 

   

    
    

 
Todas as obras executadas deverão seguir as normas estabelecidas no termo de referência deste edital.    
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CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO 

OBR
A:  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA, E PROJETO DE REMEDIAÇÃO 

Loc
al:  

ESTRADA MUNICIPAL NVH 050, KM 2 

ITE
M  SERVIÇOS % 1º Mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês % 7º mês % 8º mês % 9º mês % 10º mês % 11º mês % 12º mês TOTAL  

1.0 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

                                                  

1.1 
Levantamento 
Planialtimetrico 

100
% 

 R$  
8.654,00  

                                            
 R$    
8.654,00  

1.2 Avaliação Preliminar 
50
% 

 R$  
2.400,00  

50
% 

 R$   
2.400,00  

                                        
 R$    
4.800,00  

2.0 
INVESTIGAÇÃO 
CONFIRMATÓRIA 

                                                  

2.1 

Implantação de poços 
de monitoramento 
(ABNT NBR 15495-
1:2007 e 15495-
2:2009) 

        
100
% 

 R$  
42.050,00  

                                    
 R$  
42.050,00  

2.2 

Implantação de poços 
monitoramento 
multinível (ABNT NBR 
15495-1:2007 e 
15495-2:2009) 

        
100
% 

 R$    
5.256,25  

                                    
 R$    
5.256,25  

2.3 
Análise granulométrica 
e caracterização dos 
perfis de solo 

        
100
% 

 R$    
1.375,00  

                                    
 R$    
1.375,00  

2.4 
Porosidade efetiva do 
solo 

        
100
% 

 R$    
2.604,00  

                                    
 R$    
2.604,00  

2.5 

Coleta de amostras de 
água subterrânea para 
os poços de 
monitoramento 
(sistema baixa vazão - 
ABNT NBR 
15847:2010) 

            
100
% 

 R$     
5.232,00  

                                
 R$    
5.232,00  

2.6 

Análise de água 
subterrânea para os 
poços de 
monitoramento 
(valores orientadores 
CETESB - 2014) 

            
100
% 

 R$   
13.923,52  

                                
 R$  
13.923,52  

2.7 

Coleta de amostras de 
água subterrânea para 
o poço de 
monitoramento 
multinível (sistema 
baixa vazão - ABNT 
NBR 15847:2010) 

            
100
% 

 R$        
654,00  

                                
 R$       
654,00  

2.8 

Análise de água 
subterrânea para o 
poço de 
monitoramento 
multinível (valores 
orientadores CETESB 
- 2014) 

            
100
% 

 R$     
1.740,44  

                                
 R$    
1.740,44  

2.9 
Implantação de poços 
de monitoramento de 
gases 

        
100
% 

 R$  
18.922,50  

                                    
 R$  
18.922,50  
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2.10 

Materiais para 
implantação de poço 
de monitoramento de 
gases conforme 
especificado em termo 
de referência 

        
100
% 

 R$  
11.353,32  

                                    
 R$  
11.353,32  

2.11 

Coleta e análise de 
gases VOCs, CH4, O2 
e LEL nos poços de 
monitoramento de 
gases 

            
100
% 

 R$     
6.786,90  

                                
 R$    
6.786,90  

2.12 
Coleta de amostras de 
água superficial  

            
100
% 

 R$     
3.124,00  

                                
 R$    
3.124,00  

2.13 
Análise de água 
superficial 

            
100
% 

 R$     
1.104,00  

                                
 R$    
1.104,00  

2.14 
Relatório de 
investigação 
confirmatória 

        
30
% 

 R$             -    
30
% 

 R$              -    
40
% 

 R$              -                                
 R$             
-    

2.14.
1 

Engenheiro 
Coordenador 

        
30
% 

 R$    
2.953,44  

30
% 

 R$     
2.953,44  

40
% 

 R$     
3.937,92  

                            
 R$    
9.844,80  

2.14.
2 

Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

        
30
% 

 R$    
2.628,72  

30
% 

 R$     
2.628,72  

40
% 

 R$     
3.504,96  

                            
 R$    
8.762,40  

2.14.
3 

Geólogo Sênior         
30
% 

 R$    
1.869,48  

30
% 

 R$     
1.869,48  

40
% 

 R$     
2.492,64  

                            
 R$    
6.231,60  

2.14.
4 

Engenheiro Químico         
30
% 

 R$    
2.336,64  

30
% 

 R$     
2.336,64  

40
% 

 R$     
3.115,52  

                            
 R$    
7.788,80  

2.14.
5 

Desenhista com 
experiência em CAD 

        
30
% 

 R$    
1.570,80  

30
% 

 R$     
1.570,80  

40
% 

 R$     
2.094,40  

                            
 R$    
5.236,00  

3.0 
INVESTIGAÇÃO 
DETALHADA 

                                                  

3.1 

Implantação de poços 
de monitoramento 
(ABNT NBR 15495-
1:2007 e 15495-
2:2009) 

                    
100
% 

 R$    
34.165,63  

                        
 R$  
34.165,63  

3.2 

Implantação de poços 
monitoramento 
multinível (ABNT NBR 
15495-1:2007 e 
15495-2:2009) 

                    
100
% 

 R$     
5.256,25  

                        
 R$    
5.256,25  

3.3 
Coleta de amostragem 
de solo 

                    
100
% 

 R$     
4.687,05  

                        
 R$    
4.687,05  

3.4 
Análise da fração de 
carbono orgânico do 
solo 

                    
100
% 

 R$     
2.343,45  

                        
 R$    
2.343,45  

3.5 

Coleta de amostras de 
água subterrânea para 
os poços de 
monitoramento 
(sistema baixa vazão - 
ABNT NBR 
15847:2010) 

                        
100
% 

 R$     
4.251,00  

                    
 R$    
4.251,00  

3.6 

Análise de água 
subterrânea para os 
poços de 
monitoramento 
(valores orientadores 
CETESB - 2014) 

                        
100
% 

 R$   
12.822,94  

                    
 R$  
12.822,94  

3.7 

Coleta de amostras de 
água subterrânea para 
o poço de 
monitoramento 
multinível (sistema 
baixa vazão - ABNT 
NBR 15847:2010) 

                        
100
% 

 R$       
654,00  

                    
 R$       
654,00  
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3.8 

Análise de água 
subterrânea para o 
poço de 
monitoramento 
multinível (valores 
orientadores CETESB 
- 2014) 

                        
100
% 

 R$     
1.972,76  

                    
 R$    
1.972,76  

3.9 
Implantação poço 
monitoramento gases 

                    
100
% 

 R$    
15.768,75  

                        
 R$  
15.768,75  

3.10 

Materiais para 
implantação de poço 
de monitoramento de 
gases conforme 
especificado em termo 
de referência 

                    
100
% 

 R$     
9.461,10  

                        
 R$    
9.461,10  

3.11 

Coleta e análise de 
gases VOCs, CH4, O2 
e LEL nos poços de 
monitoramento de 
gases 

                        
100
% 

 R$     
5.655,75  

                    
 R$    
5.655,75  

3.12 
Coleta de amostras de 
água superficial  

                        
100
% 

 R$     
3.124,00  

                    
 R$    
3.124,00  

3.13 
Análise de água 
superficial 

                        
100
% 

 R$     
1.104,00  

                    
 R$    
1.104,00  

3.14 
Relatório de 
investigação 
detalhada 

                    
30
% 

 R$               
-    

30
% 

 R$              
-    

40
% 

 R$               
-    

                
 R$             
-    

3.14.
1 

Engenheiro 
Coordenador 

                    
30
% 

 R$     
2.953,44  

30
% 

 R$     
2.953,44  

40
% 

 R$     
3.937,92  

                
 R$    
9.844,80  

3.14.
2 

Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                    
30
% 

 R$     
2.628,72  

30
% 

 R$     
2.628,72  

40
% 

 R$     
3.504,96  

                
 R$    
8.762,40  

3.14.
3 

Geólogo Sênior                     
30
% 

 R$     
1.869,48  

30
% 

 R$     
1.869,48  

40
% 

 R$     
2.492,64  

                
 R$    
6.231,60  

3.14.
4 

Engenheiro Químico                     
30
% 

 R$     
2.336,64  

30
% 

 R$     
2.336,64  

40
% 

 R$     
3.115,52  

                
 R$    
7.788,80  

3.14.
5 

Desenhista com 
experiência em CAD 

                    
30
% 

 R$     
1.570,80  

30
% 

 R$     
1.570,80  

40
% 

 R$     
2.094,40  

                
 R$    
5.236,00  

4.0 
AVALIAÇÃO DE 
RISCOS À SAÚDE 
HUMANA 

                                                  

4.1 
Coleta e avaliação de 
Dados 

                                
100
% 

 R$               -                
 R$             
-    

4.1.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                
100
% 

 R$     
2.109,60  

            
 R$    
2.109,60  

4.1.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                
100
% 

 R$     
1.947,20  

            
 R$    
1.947,20  

4.1.3 Geólogo Sênior                                 
100
% 

 R$     
1.384,80  

            
 R$    
1.384,80  

4.1.4 Engenheiro Químico                                 
100
% 

 R$     
1.947,20  

            
 R$    
1.947,20  

4.2 
Avaliação da 
toxidade 

                                
100
% 

 R$               -                
 R$             
-    

4.2.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                
100
% 

 R$     
2.109,60  

            
 R$    
2.109,60  

4.2.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                
100
% 

 R$     
1.947,20  

            
 R$    
1.947,20  

4.2.3 Geólogo Sênior                                 
100
% 

 R$     
1.384,80  

            
 R$    
1.384,80  

4.2.4 Engenheiro Químico                                 
100
% 

 R$     
1.947,20  

            
 R$    
1.947,20  

4.3 
Avaliação da 
exposição 

                                    
100
% 

 R$               
-    

        
 R$             
-    

4.3.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                    
100
% 

 R$     
2.109,30  

        
 R$    
2.109,30  

4.3.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                    
100
% 

 R$     
1.947,20  

        
 R$    
1.947,20  
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4.3.3 Geólogo Sênior                                     

100
% 

 R$     
1.384,80  

        
 R$    
1.384,80  

4.3.4 Engenheiro Químico                                     
100
% 

 R$     
1.947,20  

        
 R$    
1.947,20  

4.4 

Caracterização e 
quantificação dos 
riscos e 
gerenciamento de 
riscos 

                                    
100
% 

 R$               
-    

        
 R$             
-    

4.4.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                    
100
% 

 R$     
2.109,60  

        
 R$    
2.109,60  

4.4.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                    
100
% 

 R$     
1.947,20  

        
 R$    
1.947,20  

4.4.3 Geólogo Sênior                                     
100
% 

 R$     
1.384,80  

        
 R$    
1.384,80  

4.4.4 Engenheiro Químico                                     
100
% 

 R$     
1.947,20  

        
 R$    
1.947,20  

4.4.5 
Desenhista com 
experiência em CAD 

                                    
100
% 

 R$        
952,00  

        
 R$       
952,00  

5.0 
PROJETO 
DETALHADO DA 
REMEDIAÇÃO 

                                                  

5.1 Memorial descritivo                                     
25
% 

 R$               
-    

75
% 

 R$               
-    

    
 R$             
-    

5.1.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                    
25
% 

 R$     
1.230,60  

75
% 

 R$     
3.691,80  

    
 R$    
4.922,40  

5.1.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                    
25
% 

 R$     
1.703,80  

75
% 

 R$     
5.111,40  

    
 R$    
6.815,20  

5.1.3 Geólogo Sênior                                     
25
% 

 R$     
1.211,70  

75
% 

 R$     
3.635,10  

    
 R$    
4.846,80  

5.1.4 Engenheiro Químico                                     
25
% 

 R$     
1.582,10  

75
% 

 R$     
4.746,30  

    
 R$    
6.328,40  

5.1.5 
Desenhista com 
experiência em CAD 

                                    
25
% 

 R$        
297,50  

75
% 

 R$        
892,50  

    
 R$    
1.190,00  

5.2 
Desenhos, Plantas 
Mapas 

                                    
25
% 

 R$               
-    

75
% 

 R$               
-    

    
 R$             
-    

5.2.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                    
25
% 

 R$        
351,60  

75
% 

 R$     
1.054,80  

    
 R$    
1.406,40  

5.2.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                    
25
% 

 R$        
851,90  

75
% 

 R$     
2.555,70  

    
 R$    
3.407,60  

5.2.3 Geólogo Sênior                                     
25
% 

 R$        
302,93  

75
% 

 R$        
908,78  

    
 R$    
1.211,70  

5.2.4 Engenheiro Químico                                     
25
% 

 R$        
425,95  

75
% 

 R$     
1.277,85  

    
 R$    
1.703,80  

5.2.5 
Desenhista com 
experiência em CAD 

                                    
25
% 

 R$        
654,50  

75
% 

 R$     
1.963,50  

    
 R$    
2.618,00  

5.3 
Cronograma de 
Execução 

                                    
25
% 

 R$               
-    

75
% 

 R$               
-    

    
 R$             
-    

5.3.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                    
25
% 

 R$        
281,28  

75
% 

 R$        
843,84  

    
 R$    
1.125,12  

5.4 
Plano de Saúde e 
Segurança 

                                            
100
% 

 R$              -    
 R$             
-    

5.4.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                            
100
% 

 R$    
1.125,12  

 R$    
1.125,12  

5.4.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                            
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

5.4.3 Engenheiro Químico                                             
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

5.4.4 
Desenhista com 
experiência em CAD 

                                            
100
% 

 R$       
571,20  

 R$       
571,20  

5.5 

Plano de operação e 
manutenção, 
monitoramento e 
contingências 

                                            
100
% 

 R$              -    
 R$             
-    

5.5.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                            
100
% 

 R$    
1.125,12  

 R$    
1.125,12  
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5.5.2 

Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                            
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

5.5.3 Geólogo Sênior                                             
100
% 

 R$    
1.107,84  

 R$    
1.107,84  

5.5.4 Engenheiro Químico                                             
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

5.5.5 
Desenhista com 
experiência em CAD 

                                            
100
% 

 R$       
571,20  

 R$       
571,20  

5.6 
Programa de 
relatórios de 
andamento 

                                            
100
% 

 R$              -    
 R$             
-    

5.6.1 
Engenheiro 
Coordenador 

                                            
100
% 

 R$    
2.250,24  

 R$    
2.250,24  

5.6.2 
Engenheiro Civil 
Sênior ou Ambiental 

                                            
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

5.6.3 Geólogo Sênior                                             
100
% 

 R$    
1.107,84  

 R$    
1.107,84  

5.6.4 Engenheiro Químico                                             
100
% 

 R$    
1.557,76  

 R$    
1.557,76  

  

  TOTAL NO PERÍODO  
2,8
% 

 R$      
11.054,00  

0,6
% 

 R$       
2.400,00  

24,0
% 

 R$       
92.920,15  

11,3
% 

 R$        
43.923,94  

3,9
% 

 R$         
15.145,44  

21,4
% 

 R$          
83.041,31  

10,6
% 

 R$        
40.943,53  

3,9
% 

 R$          
15.145,44  

3,8
% 

 R$         
14.777,60  

6,3
% 

 R$         
24.623,16  

6,9
% 

 R$         
26.681,57  4,4% 

 R$         
17.205,12  

 R$     
387.861,25  

  
ACUMULADO 

INCLUINDO ( R$)   
 R$      

11.054,00    
 R$      

13.454,00    
 R$      

106.374,15    
 R$       

150.298,09    
 R$      

165.443,53    
 R$       

248.484,84    
 R$      

289.428,37    
 R$       

304.573,81    
 R$         

319.351,41    
 R$      

343.974,56    
 R$       

370.656,13    
 R$      

387.861,25    

  
ACUMULADO 

INCLUINDO ( %) 
2,8
%   

3,5
%   

27,4
%   

38,8
%   

42,7
%   

64,1
%   

74,6
%   

78,5
%   

82,3
%   

88,7
%   

95,6
%   

100,
0%     

                             

______________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA 

CARGO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA 

PROFISSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CREA 

  
Todos os serviços deverão ser cumpridos de acordo com o estabelecido no procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas, Aprovado Pelo DD 103/2007/C/E Publicado no Diário Oficial Do Estado de São Paulo de 27 de Junho de 2007 

  

  

Todas as obras executadas deverão seguir as normas estabelecidas no termo de referência deste edital. 
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ANEXO – III  

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

EDITAL Nº. ___/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2017 

PROCESSO Nº. ___/2017 

 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA ______________________________, TENDO COMO OBJETO A 
EXECUÇÃO DE _______ 
 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, com sede na cidade de Novo 
Horizonte, estado de São Paulo, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, doravante 
designada CONTRATANTE, representada pelo senhor Prefeito Municipal, 
_________________________, Cédula de Identidade nº. _______________, CPF/MF nº. 
_________________. 
 

e a empresa ..................., sediada na ............, n.º ...., na cidade de ............, estado de ......, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º ............, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ........., portador(a) da cédula de 
identidade R.G. sob n.º ................. e inscrito no C.N.P.F./MF sob n.º ......,  

 
têm entre si justo e contratado com inteira sujeição à Lei Federal n.º 8.666/93, em razão de licitação 
realizada na modalidade Tomada de Preços, sob o n.º ___/____, devidamente homologada conforme 
fls. ___ do Processo n.º ___/____ e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO 
CONFIRMATÓRIA, INVESTIGAÇÃO DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO À SAUDE HUMANA 
E PROJETO DE REMEDIAÇÃO NO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO, de acordo com as 
especificações e condições constantes neste Instrumento Convocatório e em seus Anexos e proposta 
de fls. ____, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
2.1. O serviço deverá ser executado de acordo com as especificações contidas nos Anexos que 
fazem parte integrante do Edital e deste Contrato. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1.  A duração do Contrato será de até ___ 
(_________________) meses, contados a partir da data estipulada para início do serviço, 
devidamente estabelecida na Ordem de Serviço, observadas as disposições do art. 110 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
4.1.  O valor do presente Contrato constitui a importância de R$ ____ (________), devendo a 
despesa correr à conta dos recursos orçamentários da Dotação : 
 
................................... 
 
4.2. Empenho n.º ___/____. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado “ad mensuram” nos prazos e percentuais constantes do 
Cronograma Físico Financeiro constante deste edital, implementada as condições estabelecidas na 
forma de pagamento. 
5.2. Os pagamentos serão realizados de acordo com o previsto no item 15 do edital. 
5.3. O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas decorrentes da contratação e mediante entrega dos documentos abaixo relacionados, 
em original ou cópia autenticada em cartório, correspondentes ao mês de execução dos serviços 
e após o fiel cumprimento ao art. 55, inc. XIII da Lei Federal n.º 8.666/93: 

5.3.1. Na nota fiscal deverá constar: 
5.3.1.1. A modalidade e o número da licitação; 
5.3.1.2. O número do empenho e/ou contrato respectivo. 

5.3.2. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 
(quinze) dias após a data da sua reapresentação. 

5.3.3. Poderá a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte sustar o pagamento de qualquer fatura no 
caso de inadimplemento da Contratada relativamente à execução do Contrato, recaindo sobre a 
mesma as penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. 

5.3.4. Em razão do estipulado nos itens anteriores, fica vedado à contratada fazer uso da nota fiscal 
para fins de financiamento ou “descontos” em instituições bancárias, financeiras e empresas de 
“factoring”. 
5.4. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inciso 

XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE  “pro-rata-die”, 

relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
 

6.  CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos termos da legislação. 
 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA– DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
7.1. Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do 
Contrato, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser estabelecida tomando-se por 
base os índices de correções estabelecidos pelo governo em vigor. 
7.2. A solicitação deverá ser feita mediante requerimento formal acompanhado de documentos 
que comprovem o desequilíbrio, entregues no Protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 
situado na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n.° 185, centro, em Novo Horizonte/SP., de segunda 
à sexta-feira, exceto feriados, das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17 horas. 
 

8.  CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
8.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por 
danos e prejuízos que causar a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, coisa ou pessoa de terceiros 
em decorrência da execução do contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para o 
Município, ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam causar. 
8.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela execução do serviço contratado, 
nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação vigente. 
8.3. A CONTRATADA obriga-se ainda a: 

8.3.1. Cumprir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato.  

8.3.2. Manter em dia, durante a vigência do Contrato, os documentos exigidos para participação na 
licitação, conforme dispõe o art. 55, inc. XIII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.2.1. A não obediência à essa determinação, acarretará a suspensão do pagamento até a 
devida regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei de Licitações e neste 
Contrato. 

8.3.3. É vedado à CONTRATADA a associação com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial 
das obrigações deste contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação que possa frustrar a 
finalidade do presente contrato ou prejudicar a execução do seu objeto. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
8.3.4. A CONTRATADA fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da 
Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE 
9.1. Para o cumprimento do objeto do presente Contrato, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
obrigar-se-á: 
Fornecer à CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e 
necessárias à sua execução, através de seu Diretor, pelo telefone (17) 3543-1766 ou e-mail 
meioambiente@novohorizonte.sp.gov.br, quaisquer informações e esclarecimentos sobre o serviço a 
ser executado. 

9.1.1. Efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado na cláusula quinta – Das 
condições de pagamento. 
 
 

10.  CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
10.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução 
do objeto da licitação, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 
10.2. O responsável pela fiscalização deverá acompanhar a execução do contrato, podendo efetuar 
verificação do serviço, bem como o cronograma de sua execução.  
10.3. Fica credenciado pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte para fiscalização do Contrato, 
bem como prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, o Senhor Mauro 
Zanelatto Junior, da Diretoria Municipal de Meio Ambiente, o qual poderá, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação 
oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 
10.4. Caberá ao(a) Sr(a). ..........., portador(a) do R.G. sob n.º ........ e inscrito(a) no CNPF/MF sob 
n.º ............, representante da Contratada, a responsabilidade pela execução do contrato. 
 

11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
11.1. O objeto da licitação deverá ser recebido: 

11.1.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inc. I, alínea “a” da Lei Federal n.º 8.666/93. 
11.1.2. Definitivamente, mediante Termo Circunstanciado, nos termos do art. 73, inc. I, 

alínea “b”, obedecendo ainda o disposto no art. 73, § 3º  da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
12.1. A CONTRATADA oferece, a título de garantia e conforme art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
a importância de R$ ....... ..(..........), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação, 
sob a forma de ......... 
12.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA-E, ou pela rescisão do 
Contrato, se esta ocorrer por culpa da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, após verificada a 
inexistência de quaisquer débitos com a Administração. 
12.3. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a 
Contratada deverá providenciar sua imediata complementação.  
12.4. Até que isso ocorra, para que o contrato não fique descoberto, deverá ser efetuada a caução 
em dinheiro, no limite do valor devido pela contratada ou efetuado desconto sobre os créditos da 
contratada junto à Administração.  
12.5. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a 
aplicação das demais penalidades previstas na Lei de Licitações. 
12.6. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte reserva-se no direito de descontar da garantia, toda 
importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 
 

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

mailto:meioambiente@novohorizonte.sp.gov.br
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13.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento 

de eventuais danos causados à CONTRATANTE ou terceiros: 
 

a) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total contratado, por dia de atraso 
injustificado na execução de cada uma das etapas constante do cronograma físico, até o 
limite de 10% quando será declarada a rescisão unilateral do contrato por culpa da 
CONTRATADA 

 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o preço total do contrato por qualquer causa de rescisão 
em que o motivo pode ser atribuído à contratada, hipóteses previstas no artigo 78, incisos I 
a VIII, da Lei 8.666/93, garantido a ampla defesa e o contraditório. 

 

c) Ocorrendo a rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo da multa prevista neste contrato 
e concomitante com esta, serão aplicadas, as seguintes sanções, conforme o caso, 
igualmente garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 
1) Advindo e demonstrado prejuízo à Contratante, impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte, por 02 (dois) anos; 
 
2) Comprovada a ocorrência de infrações contra os princípios da Administração Pública, dolo, 

fraude ou qualquer outro comportamento criminoso, declaração de inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública, por tempo indeterminado, devendo da decisão constar as condições de 
reabilitação. 
 
 

14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1. A rescisão contratual poderá ser: 

14.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

14.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração. 
14.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima terceira. 
14.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 
quando os houver sofrido. 
14.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências previstas 
no art. 80, incisos I a VI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Foro do presente Contrato é o da Comarca de Novo Horizonte/SP., com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. As partes estão vinculadas expressamente aos termos do Edital, bem como à proposta 
vencedora, conforme estabelece Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.  
16.2. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de 
igual teor e único efeito. 

 
Novo Horizonte, __ de __________ de ____ 

 
Prefeito Municipal 
 
Contratada 
 
Assessoria Jurídica 
TESTEMUNHA  
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 
 
CONTRATADA:     

 
CONTRATO Nº: 
 
OBJETO:  
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado e cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, 
até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 
formas  legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade 
com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, 
a contagem dos prazos processuais. 
 

 
Novo Horizonte SP, __ de _______ de 2017. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DR TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Contratada 
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ORDEM DE EXECUÇÃO 

 
 
 
Ficam Vossas Senhorias AUTORIZADOS, nesta data (__/__/____), a dar início na EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS CONTRATADOS, objeto da Tomada de Preços nº ___/____, constante do Processo 

Licitatório nº ___/____, de conformidade com o projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma 

físico, proposta apresentada apensa ao processo, bem como das condições especificadas no 

Contrato nº ___/____, celebrado entre o Município de Novo Horizonte e a empresa -

____________________________. em __ de _____ de ____. 

 

Novo Horizonte, __ de _____ de ____. 

 
 
 
 

____________________________ 
Diretoria de Obras e Serviços Públicos 

Engº. Civil CREA __________ 
 
 
 
 
Ciente: 
 
_____________________________________ 
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ANEXO – IV 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 

 

EDITAL Nº. ___/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2017 

PROCESSO Nº. ___/2017 

 
 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
 
 
A Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de 
Novo Horizonte – SP. 
 
 
 
 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro sob as penas 

da Lei que nos termos da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei n.º 

8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, encontra-se em 

situação regular no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, não concede trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

 
Data 

 
 

Identificação e assinatura do 
representante legal da empresa 
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ANEXO - V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

EDITAL Nº. ___/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/2017 

PROCESSO Nº. ___/2017 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 
 
 
A Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de 
Novo Horizonte – SP. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.° ........................., endereço ........., declaro, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para habilitação da referida empresa no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

 

 

Data 

 

Identificação e assinatura do 

 

 

representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa __________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº. ___/____, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SP. 

 
 
 
 
Local e data _____________________ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante 
Nome do representante:......................................... 
RG nº............................ 
 


