
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

 
 

EDITAL DE TOMADA 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

e a Comissão de Licitações, designada pela 

termos da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho 

de 1994, e demais disposições legais aplicáveis à espécie, tornam público que no dia 

(DEZOITO) DE MAIO 2020, ÁS 14 HORAS

Peixoto, nº 426, em São Sebastião do Caí

a Comissão de Licitações para receber invólucros contendo documentos de habilitação e 

propostas, para a contratação de empresa especializada para prestação

equipe multidisciplinar especificados neste Edital e em seus anexos, levando em 

consideração o julgamento do 

 

O Edital e demais anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

http://www.saosebastiaodocai.rs.gov.br

licitação@saosebastiaodocai.rs.gov.br

 

 1 - DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 

prestação de serviços por equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais:

 01 engenheiro químico ou químico industrial;

 01 geólogo ou engenheiro de minas.

  1.2 A carga horária mensal será de 

profissionais da seguinte forma: 

 Engenheiro químico 

 Geólogo ou engenheiro de minas
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, no uso de suas atribuições, 

e a Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 159, de 26 de 

termos da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho 

de 1994, e demais disposições legais aplicáveis à espécie, tornam público que no dia 

, ÁS 14 HORAS, na sala de reuniões, sito na Rua 

Sebastião do Caí, RS, no prédio da Prefeitura Municipal, se reunirá 

a Comissão de Licitações para receber invólucros contendo documentos de habilitação e 

contratação de empresa especializada para prestação

especificados neste Edital e em seus anexos, levando em 

o tipo Técnica e Preço. 

O Edital e demais anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

http://www.saosebastiaodocai.rs.gov.br ou através do e

licitação@saosebastiaodocai.rs.gov.br.  

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 

prestação de serviços por equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais:

01 engenheiro químico ou químico industrial; 

ou engenheiro de minas. 

1.2 A carga horária mensal será de 45 horas mensais, distribuíd

profissionais da seguinte forma:  

Engenheiro químico ou químico industrial: 13 horas mensais.

ou engenheiro de minas: 32 horas mensais. 
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/2020 

, no uso de suas atribuições, 

de outubro de 2017, nos 

termos da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho 

de 1994, e demais disposições legais aplicáveis à espécie, tornam público que no dia 18 

, na sala de reuniões, sito na Rua Mal. Floriano 

no prédio da Prefeitura Municipal, se reunirá 

a Comissão de Licitações para receber invólucros contendo documentos de habilitação e 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços por 

especificados neste Edital e em seus anexos, levando em 

O Edital e demais anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

ou através do e-mail: 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços por equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais: 

horas mensais, distribuídas entre os 

horas mensais. 
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As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA consistirão na prestação 

dos seguintes serviços técnicos, os quais devem observar as condições constantes do 

Termo de Referência do Anexo 

 a) Análise dos processos de licenc

Meio Ambiente do Município, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

acompanhados de ART e devidamente assinados;

  b) Vistorias técnicas referente aos processos de licenc

junto ao Setor de Meio Ambiente do 

devidamente assinados; 

 c) Emissão de licenças ambientais e florestais utilizando a infra

de licenciamento ambiental disponibilizados pelo 

 d) Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

atividades licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislação vigente;

 e) Assessoria no sistema de gestão ambiental do Mu

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de A

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do 

Município, elaboração de laudos e

FEPAM, IBAMA, MP e Poder 

 f) Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas 

seguidas de elaboração de relatórios de vistoria e pareceres técnicos, mediante 

expressa; 

 g) Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

pertinentes, acompanhados de ART, para os processos ambientais relativ

desenvolvidas pelo Município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal; 
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As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA consistirão na prestação 

dos seguintes serviços técnicos, os quais devem observar as condições constantes do 

Anexo 09: 

Análise dos processos de licenciamento ambiental protocola

unicípio, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

acompanhados de ART e devidamente assinados; 

técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental protocolado

junto ao Setor de Meio Ambiente do Município, com emissão de relatórios de vistoria 

Emissão de licenças ambientais e florestais utilizando a infra

de licenciamento ambiental disponibilizados pelo Município; 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

atividades licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislação vigente;

istema de gestão ambiental do Município, participando da 

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de A

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do 

unicípio, elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à 

oder Judiciário.  

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas 

seguidas de elaboração de relatórios de vistoria e pareceres técnicos, mediante 

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

pertinentes, acompanhados de ART, para os processos ambientais relativ

unicípio, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal;  
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As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA consistirão na prestação 

dos seguintes serviços técnicos, os quais devem observar as condições constantes do 

ados junto ao Setor de 

unicípio, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

iamento ambiental protocolados 

unicípio, com emissão de relatórios de vistoria 

Emissão de licenças ambientais e florestais utilizando a infraestrutura e o sistema 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

atividades licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislação vigente; 

nicípio, participando da 

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de Administração e Meio 

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do 

pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à 

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas 

seguidas de elaboração de relatórios de vistoria e pareceres técnicos, mediante solicitação 

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

pertinentes, acompanhados de ART, para os processos ambientais relativos a atividades 

unicípio, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 
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 h) Elaborar, desenvolver e implementar

voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

outros.  

Parágrafo Único - Os serviços acima descritos deverão ser executados nos termos da 

minuta contratual que integra o presente processo licitatório.

 1.3. A prestação de serviços específicos de geologia

deste edital, compreenderá, no mínimo, 01 (uma) visita semana

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

 1.4. A prestação de serviços específicos de engenharia química

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podend

ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão ser 

acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, todavia, 

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessár

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

disponíveis. 

1.5 Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 

desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente 

mesma semana. 

2 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO

a) Empresa suspensa d

b) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
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lver e implementar em conjunto com Administração

das à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

Os serviços acima descritos deverão ser executados nos termos da 

minuta contratual que integra o presente processo licitatório. 

A prestação de serviços específicos de geologia ou engenh

deste edital, compreenderá, no mínimo, 01 (uma) visita semanal, cuja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

A prestação de serviços específicos de engenharia química

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podend

ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão ser 

acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, todavia, 

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessár

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 

desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente 

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO

a) Empresa suspensa de contratar com o Município de São Sebastião do Caí, 

b) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Administração, atividades 

das à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

Os serviços acima descritos deverão ser executados nos termos da 

ou engenharia de minas, objeto 

, cuja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta-se que, a depender 

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis. 

A prestação de serviços específicos de engenharia química ou química industrial, 

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podendo 

ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão ser 

acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, todavia, 

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessária 

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 

desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO 

e contratar com o Município de São Sebastião do Caí, RS; 

b) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
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c) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compa

Edital; 

d) Não será admitida a participação d

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, 

liquidação. 

3 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVE

LOCAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 

                     Rua Pinheiro Machado, 

DATA: 18 de MAIO de 20

 
4 - DOS REGISTROS CADASTRAIS

Para efeitos de cadastro, os interessados, ainda não cadastrados, deverão apresentar 

até as 13horas do dia 15 de maio de 2020

4.1 - Documentos Relativos à Habilitação Jurídica

a) Cédula de identidade, registro comercial (no caso 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (no 

caso de sociedade comercial).

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de ele

sociedade por ações); ou inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria 

em exercício (no caso de sociedade civil);

4.2 - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal

a) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal 

Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social 

INSS), conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014;
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c) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

d) Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do C

Pinheiro Machado, 426 - Centro 

de 2020                                       HORÁRIO: 14 hor

DOS REGISTROS CADASTRAIS 

Para efeitos de cadastro, os interessados, ainda não cadastrados, deverão apresentar 

maio de 2020, os seguintes documentos: 

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade, registro comercial (no caso de empresa individual).

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (no 

caso de sociedade comercial). 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores (no caso de 

sociedade por ações); ou inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria 

em exercício (no caso de sociedade civil); 

Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 

Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social 

, conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

tível com o objeto deste 

e empresas que se encontrem em regime de 

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, 

São Sebastião do Caí 

HORÁRIO: 14 horas 

Para efeitos de cadastro, os interessados, ainda não cadastrados, deverão apresentar 

 

de empresa individual). 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (no 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e 

ição de seus atuais administradores (no caso de 

sociedade por ações); ou inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria 

(Certidão Conjunta de 

Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - 

, conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014; 
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (da sede do licitante);

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(Certidão de Regularidade de Situação do FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

4.3 - Documentos Relativo

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica no prazo de até 60 (sessenta) dias

envelopes da presente licitação

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 03

da proposta. 

4.4 - Qualificação Técnica

a) Registro da empresa no órgão competente

validade em vigor.  

Obs.: 1 Os documentos para o cadastro deverão ser apresentados em original, ou por 

cópia autenticada por Tabelionato ou Cartório ou ainda por publicação em imprensa oficial 

(Diário Oficial). 

Obs.: 2 Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem

autenticação, sendo sua autenticidade verificada.

5 - DO RECEBIMENTO 
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idade para com a Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (da sede do licitante);

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(Certidão de Regularidade de Situação do FGTS); 

ência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência da data 

da presente licitação; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

or índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da d

Qualificação Técnica: 

a) Registro da empresa no órgão competente no CREA e/ou CRQ

Os documentos para o cadastro deverão ser apresentados em original, ou por 

cópia autenticada por Tabelionato ou Cartório ou ainda por publicação em imprensa oficial 

Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem

autenticação, sendo sua autenticidade verificada. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (da sede do licitante); 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

ência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Financeira: 

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

de antecedência da data de abertura dos 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

(três) meses da data da apresentação 

e/ou CRQ com prazo de 

Os documentos para o cadastro deverão ser apresentados em original, ou por 

cópia autenticada por Tabelionato ou Cartório ou ainda por publicação em imprensa oficial 

Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem 
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Os envelopes serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações, no dia, hora 

e local mencionados no item 03 deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a 

seguinte inscrição: 

TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E
 
TOMADA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 02 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E
 
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 0
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E

 

5.1 - O ENVELOPE Nº 01 

a) Certidão de Registro de Fornecedor, Registro Cadastral 

emitido pelo Município de São Sebastião do Cai

b) Atestado de capacidade técnico profissional do 

industrial e do geólogo ou engenheiro de minas 

devidamente registrados no CREA

jurídica de ente público ou privado, de que executou satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível em características com o ora licitado. 

c) Declaração de concordância com os termos do presente Edital 

01; 

d) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa proponente não 

foi declarada inidônea para licitar e (ou) contratar com o Poder público 
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Os envelopes serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações, no dia, hora 

e local mencionados no item 03 deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

º 01 - HABILITAÇÃO DEVERÁ CONTER

a) Certidão de Registro de Fornecedor, Registro Cadastral 

São Sebastião do Cai e em vigor. 

b) Atestado de capacidade técnico profissional do engenheiro químico

ou engenheiro de minas que irão atuar na prestação dos serviços, 

devidamente registrados no CREA e/ou CRQ, conforme o caso, fornecido por pessoa 

jurídica de ente público ou privado, de que executou satisfatoriamente, contrato com objeto 

cterísticas com o ora licitado.   

c) Declaração de concordância com os termos do presente Edital 

d) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa proponente não 

foi declarada inidônea para licitar e (ou) contratar com o Poder público 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Os envelopes serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações, no dia, hora 

e local mencionados no item 03 deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DEVERÁ CONTER 

a) Certidão de Registro de Fornecedor, Registro Cadastral - CRF - da empresa, 

engenheiro químico ou químico 

que irão atuar na prestação dos serviços, 

, conforme o caso, fornecido por pessoa 

jurídica de ente público ou privado, de que executou satisfatoriamente, contrato com objeto 

c) Declaração de concordância com os termos do presente Edital - Modelo Anexo 

d) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa proponente não 

foi declarada inidônea para licitar e (ou) contratar com o Poder público - Modelo Anexo 02; 
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e) Procuração ou Credenciamento 

respeito do presente Edital, no caso da empresa 

acompanhado do contrato social aut

f) Declaração que a empresa não possui em seu quadro de funcionários menores de 

18 anos, art. 27 inciso V da L

do art. 7º da Constituição Federal 

g) Termo de Renúncia (opcional) 

h) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa disporá na data 

da assinatura do contrato o seguinte

CRQ: um engenheiro químico

Modelo Anexo 06; 

i) Declaração de que a empresa 

projetos de atividades de impacto local que a análise seja de competência do ente 

licenciador municipal - Modelo A

A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, além de todos os documentos previstos acima, 

contador e/ou responsável legal da licitante, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno por

Obs. 1 Todos os documentos deverão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de imprensa oficial (Diário 

Oficial do Estado ou Federal), de modo a comprovar a habilitação da empresa do ponto d

vista jurídico, fiscal e econômico

Obs. 2 Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem 

autenticação, sendo sua autenticidade verificada.

Obs. 3 A proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, ou 

apresentar fora do prazo de validade, será julgada inabilitada e, não poderá participar das 
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e) Procuração ou Credenciamento - Modelo Anexo 03 - com poderes para decidir a 

ito do presente Edital, no caso da empresa ser representada por procurador

acompanhado do contrato social autenticado; 

f) Declaração que a empresa não possui em seu quadro de funcionários menores de 

Lei nº 8.666/93 que determina o cumprimento no inciso XXXIII 

7º da Constituição Federal - Modelo Anexo 04; 

enúncia (opcional) - Modelo Anexo 05; 

h) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa disporá na data 

da assinatura do contrato o seguinte corpo técnico, devidamente inscrito no CREA

CRQ: um engenheiro químico, ou químico industrial e um geólogo ou engenheiro de minas 

i) Declaração de que a empresa se exime de apresentar ou responsabilizar

atividades de impacto local que a análise seja de competência do ente 

Modelo Anexo 08; 

A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, além de todos os documentos previstos acima, declaração, firmada por 

contador e/ou responsável legal da licitante, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de imprensa oficial (Diário 

Oficial do Estado ou Federal), de modo a comprovar a habilitação da empresa do ponto d

vista jurídico, fiscal e econômico-financeiro. 

Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem 

autenticação, sendo sua autenticidade verificada. 

A proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, ou 

fora do prazo de validade, será julgada inabilitada e, não poderá participar das 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

com poderes para decidir a 

ser representada por procurador, 

f) Declaração que a empresa não possui em seu quadro de funcionários menores de 

na o cumprimento no inciso XXXIII 

h) Declaração assinada pelo representante legal de que a empresa disporá na data 

, devidamente inscrito no CREA e/ou 

ou engenheiro de minas ‘- 

se exime de apresentar ou responsabilizar-se por 

atividades de impacto local que a análise seja de competência do ente 

A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

declaração, firmada por 

contador e/ou responsável legal da licitante, de que se enquadra como 

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de imprensa oficial (Diário 

Oficial do Estado ou Federal), de modo a comprovar a habilitação da empresa do ponto de 

Os documentos originais emitidos pela Internet serão aceitos sem 

A proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos, ou 

fora do prazo de validade, será julgada inabilitada e, não poderá participar das 
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fases subsequentes do presente processo, sendo que seus envelopes nº 02 

abertos e devolvidos posteriormente, após decorridos todos os prazos recursais.

 

5.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

Os documentos que compõem a PROPOSTA TÉCNICA 

deverão ser apresentados em original, impressos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e 

assinados pelo representante legal, ou mandatário especifica

de ser assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação da procuração 

outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na 

documentação de habilitação.

 Os itens da proposta técnica 

documentos oficiais e reconhecidos, conform

edital. 

  a) Atestados de capacidade técnica comprovando experiências anteriores 

vinculadas em quantidade e espécie a

   b) Diplomas e certificados, conforme o caso, de graduação, especialização ou 

qualificação profissional em áreas vinculadas ao objeto

 

5.2.1 - Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes

   a) TEMPO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

feita através da SOMA do tempo de formação específica dos profissionais integrantes da 

equipe indicada pela empresa, conforme o tempo de formação de cada um (graduação em: 

Química Industrial ou Engenharia Química

comprovados por cópia autenticada do certificado de conclusão do curso, atribuída de 

acordo com os seguintes critérios:

 

Tempo Formação 

Até 5 anos atrás 

De 5 anos a 10 anos atrás 
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fases subsequentes do presente processo, sendo que seus envelopes nº 02 

abertos e devolvidos posteriormente, após decorridos todos os prazos recursais.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

Os documentos que compõem a PROPOSTA TÉCNICA - 

deverão ser apresentados em original, impressos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e 

assinados pelo representante legal, ou mandatário especificamente credenciado. No caso 

de ser assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação da procuração 

outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na 

documentação de habilitação. 

Os itens da proposta técnica deverão ser comprovados mediante a apresentação de 

documentos oficiais e reconhecidos, conforme processo de cópia estabelecida

Atestados de capacidade técnica comprovando experiências anteriores 

vinculadas em quantidade e espécie ao objeto da licitação. 

Diplomas e certificados, conforme o caso, de graduação, especialização ou 

qualificação profissional em áreas vinculadas ao objeto licitado. 

Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes

TEMPO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA - A definição dos pontos do item será 

do tempo de formação específica dos profissionais integrantes da 

equipe indicada pela empresa, conforme o tempo de formação de cada um (graduação em: 

l ou Engenharia Química e Geologia ou Engenharia

comprovados por cópia autenticada do certificado de conclusão do curso, atribuída de 

critérios: 

Pontuação 

01 

02 
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fases subsequentes do presente processo, sendo que seus envelopes nº 02 e 03 não serão 

abertos e devolvidos posteriormente, após decorridos todos os prazos recursais. 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 

 ENVELOPE Nº 03, 

deverão ser apresentados em original, impressos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e 

mente credenciado. No caso 

de ser assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação da procuração 

outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de 

e processo de cópia estabelecida no presente 

Atestados de capacidade técnica comprovando experiências anteriores 

Diplomas e certificados, conforme o caso, de graduação, especialização ou 

Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes elementos: 

A definição dos pontos do item será 

do tempo de formação específica dos profissionais integrantes da 

equipe indicada pela empresa, conforme o tempo de formação de cada um (graduação em: 

aria de Minas, sendo 

comprovados por cópia autenticada do certificado de conclusão do curso, atribuída de 
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De 10 anos a 15 anos atrás 

Há mais de 15 anos 

Pontuação máxima possível no item “a”

   

  b) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

através da soma de pontos atribuídos à formação complementar (cursos relacionados à 

área de atuação e comprovados através de certificados) dos profissionais indicados para a 

realização dos serviços, considerando qu

atualização técnica do profissional, portanto, 

pontuação: 

 

Formação complementar 

 Nos últimos 5 anos 

 De 5 a 10 anos atrás 

 De 10 a 15 anos atrás 

 Há mais de 15 anos 

Pontuação máxima possível no item “b”

 

 Obs.: Cada profissional poderá pontuar com mais de uma formação complementar, 

DESDE QUE o curso seja reconhecido pelo MEC e relacionado aos conhecimentos 

específicos do objeto, além de ser 

especificado acima. 

 

 c) CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

(vínculo com, no mínimo, um ano e comprovado através de documentação específica, 

vinculada ao objeto): A definição dos pontos do item será feita através da 

períodos de atuação da empresa comprovados por meio do

no CREA. Os períodos de atuação não poderão ser sobrepostos
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03 

04 

Pontuação máxima possível no item “a” 12 

COMPLEMENTAR A definição dos pontos do item será feita 

através da soma de pontos atribuídos à formação complementar (cursos relacionados à 

área de atuação e comprovados através de certificados) dos profissionais indicados para a 

realização dos serviços, considerando que a formação complementar representa uma 

atualização técnica do profissional, portanto, quanto mais recente for, maior será a 

Pontuação 

04 

03 

02 

01 

possível no item “b” 23 

ada profissional poderá pontuar com mais de uma formação complementar, 

DESDE QUE o curso seja reconhecido pelo MEC e relacionado aos conhecimentos 

específicos do objeto, além de ser devidamente comprovado com certificado conforme 

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - Experiência profissional da 

(vínculo com, no mínimo, um ano e comprovado através de documentação específica, 

vinculada ao objeto): A definição dos pontos do item será feita através da 

períodos de atuação da empresa comprovados por meio do tempo de registro da empresa 

Os períodos de atuação não poderão ser sobrepostos.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

A definição dos pontos do item será feita 

através da soma de pontos atribuídos à formação complementar (cursos relacionados à 

área de atuação e comprovados através de certificados) dos profissionais indicados para a 

e a formação complementar representa uma 

quanto mais recente for, maior será a 

ada profissional poderá pontuar com mais de uma formação complementar, 

DESDE QUE o curso seja reconhecido pelo MEC e relacionado aos conhecimentos 

devidamente comprovado com certificado conforme 

Experiência profissional da empresa 

(vínculo com, no mínimo, um ano e comprovado através de documentação específica, 

vinculada ao objeto): A definição dos pontos do item será feita através da soma dos 

tempo de registro da empresa 

.   
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Tempo de atuação da Empresa

 Para até 01 ano de efetiva atividade

 Para até 02 anos de afetiva atividade

 Para até 05 anos de efetiva atividade

 Para até 08 anos de efetiva atividade

 Para mais de 08 anos de efetiva atividade

Pontuação máxima possível no item “c”

 

   d) CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

integrantes da equipe: A definição dos pontos do item será feita através da 

pontos atribuídos à experiência dos profissionais indicados para a realização

respeitado o limite máximo de 20 pontos por profissi

seguintes critérios, devendo ser

 

Quantidade de serviços por 

profissional 

 Para cada 05 (cinco) Art(s) registrada junto ao 

Conselho Profissional na área de atuação

Pontuação máxima possível no item “d”

 

5.3 - Envelope Nº 02 Proposta Financeira deverá conter:

a) PROPOSTA FINANCEIRA

o valor de cada profissional

com encargos fiscais, comerciais, sociais, conforme 

b) Valor da proposta 

estimado pelo Município: 
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Tempo de atuação da Empresa Pontuação 

Para até 01 ano de efetiva atividade 01 

Para até 02 anos de afetiva atividade 02 

Para até 05 anos de efetiva atividade 03 

atividade 04 

Para mais de 08 anos de efetiva atividade 05 

Pontuação máxima possível no item “c”  05 

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL - Experiência dos profissionais 

integrantes da equipe: A definição dos pontos do item será feita através da 

pontos atribuídos à experiência dos profissionais indicados para a realização

respeitado o limite máximo de 20 pontos por profissional, atribuídos de acordo com os 

eguintes critérios, devendo ser comprovados por Certidão de Acervo Técnic

Quantidade de serviços por Pontuação 

(cinco) Art(s) registrada junto ao 

Conselho Profissional na área de atuação 

01 

Pontuação máxima possível no item “d” 60 

Envelope Nº 02 Proposta Financeira deverá conter: 

PROPOSTA FINANCEIRA contendo o valor mensal dos serviços, 

o valor de cada profissional, expressos em moeda corrente nacional, já inclusos despesas 

com encargos fiscais, comerciais, sociais, conforme Modelo Anexo 07.

 - Serão aceitas propostas com valor/hora até 10% acima do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Experiência dos profissionais 

integrantes da equipe: A definição dos pontos do item será feita através da soma de 

pontos atribuídos à experiência dos profissionais indicados para a realização dos serviços, 

nal, atribuídos de acordo com os 

Acervo Técnico: 

contendo o valor mensal dos serviços, discriminando 

, expressos em moeda corrente nacional, já inclusos despesas 

nexo 07. 

Serão aceitas propostas com valor/hora até 10% acima do 
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- Valor estimado por hora: R$

(quatro mil e cento e quarenta reais

c) Validade da proposta 

houver menção, a validade será considerada como sendo de 60

Obs.: 1 A proposta financeira deve ser datada, assinada por representante legal da 

empresa cujo nome deverá ser claramente identificável.

Obs.: 2 Deverá ser informado o nome, número do banco, da agência e da conta 

corrente da empresa licitante e a indicação da pessoa legalmente habilitada a assinar o 

contrato ou ajuste com todos os dados pertinentes, nome

endereço domiciliar, assim como o telefone para contato e dados pessoais, para assinatura 

do contrato caso venha a ser vencedor.

    5.4 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

    5.4.1 Classificação da Proposta Técnica:

    5.4.1.1Para cada proposta técnica apresentada será apurado um número de pontos, 

obtido pelo somatório dos pontos em cada um dos quadros apresentados no item 5.2.1. 

    5.4.1.2 Será desclassificado na fase de avaliação técnica o proponente que zerar a 

pontuação de qualquer um dos quadros apresentados no item 5.2.1. 

    5.4.1.3 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Técnica, somente serão 

consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

    5.4.1.4 A definição da Nota da Proposta Técnica (NPT)

Onde:  

NPT = Nota da proposta técnica
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estimado por hora: R$ 92,00 (noventa e dois reais), totalizando R$

quatro mil e cento e quarenta reais) para 45 horas/mês de serviços prestados.

Validade da proposta - Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

houver menção, a validade será considerada como sendo de 60 (sessenta)

A proposta financeira deve ser datada, assinada por representante legal da 

deverá ser claramente identificável. 

Deverá ser informado o nome, número do banco, da agência e da conta 

corrente da empresa licitante e a indicação da pessoa legalmente habilitada a assinar o 

contrato ou ajuste com todos os dados pertinentes, nome, estado civil, profissão, RG, 

endereço domiciliar, assim como o telefone para contato e dados pessoais, para assinatura 

do contrato caso venha a ser vencedor. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

5.4.1 Classificação da Proposta Técnica: 

ra cada proposta técnica apresentada será apurado um número de pontos, 

obtido pelo somatório dos pontos em cada um dos quadros apresentados no item 5.2.1. 

5.4.1.2 Será desclassificado na fase de avaliação técnica o proponente que zerar a 

qualquer um dos quadros apresentados no item 5.2.1.  

5.4.1.3 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Técnica, somente serão 

consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula.  

Nota da Proposta Técnica (NPT) seguirá a

NPT = 
𝑺𝑻

𝑴𝑺𝑻
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

NPT = Nota da proposta técnica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

), totalizando R$ 4.140,00 

horas/mês de serviços prestados. 

(sessenta) dias; se não 

(sessenta) dias. 

A proposta financeira deve ser datada, assinada por representante legal da 

Deverá ser informado o nome, número do banco, da agência e da conta 

corrente da empresa licitante e a indicação da pessoa legalmente habilitada a assinar o 

, estado civil, profissão, RG, 

endereço domiciliar, assim como o telefone para contato e dados pessoais, para assinatura 

ra cada proposta técnica apresentada será apurado um número de pontos, 

obtido pelo somatório dos pontos em cada um dos quadros apresentados no item 5.2.1.  

5.4.1.2 Será desclassificado na fase de avaliação técnica o proponente que zerar a 

 

5.4.1.3 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Técnica, somente serão 

seguirá a seguinte equação: 
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ST = Somatório técnico do proponente (

a “d” do item 5.2.1) 

MST = Maior somatório técnico obtido dentre os classificados

5.4.2 Classificação da Proposta Financeira 

5.4.2.1 As propostas financeiras serão analisadas, avaliadas e julgadas com base nas 

condições constantes no item 5.3. 

5.4.2.2 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Financeira, somente serão 

consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

5.4.2.3 Classificadas as propostas financeiras, será atribuída às mesmas a 

Proposta Financeira (NPF), de acordo com a aplicação da seguinte equação:

NPF = Nota da proposta téc

MP = Menor preço proposto dentre os proponentes

PP = Preço proposto pelo proponente

 

5.4.3 Classificação final

5.4.3.1Para efeitos de Classificação Final (CF), a Nota da Proposta Financeira (NPF) 

corresponderá a 70% do valor total, e a Nota da Proposta Técnica (NPT), 

5.4.3.2 Para a nota atribuída à Classificação Final, somente serão consideradas 02 

(duas) casas decimais após a vírgula. 

5.4.3.3 A Classificação Final será definida pela seguinte equação:

Onde: 
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ST = Somatório técnico do proponente (SOMA dos pontos obtidos nos quadros de “a” 

MST = Maior somatório técnico obtido dentre os classificados 

5.4.2 Classificação da Proposta Financeira  

5.4.2.1 As propostas financeiras serão analisadas, avaliadas e julgadas com base nas 

condições constantes no item 5.3.  

5.4.2.2 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Financeira, somente serão 

casas decimais após a vírgula.  

5.4.2.3 Classificadas as propostas financeiras, será atribuída às mesmas a 

de acordo com a aplicação da seguinte equação:

NPF = 
𝑴𝑷

𝑷𝑷
 𝒙 𝟏𝟎𝟎Onde: 

NPF = Nota da proposta técnica 

MP = Menor preço proposto dentre os proponentes 

PP = Preço proposto pelo proponente 

5.4.3 Classificação final 

5.4.3.1Para efeitos de Classificação Final (CF), a Nota da Proposta Financeira (NPF) 

0% do valor total, e a Nota da Proposta Técnica (NPT), 

5.4.3.2 Para a nota atribuída à Classificação Final, somente serão consideradas 02 

(duas) casas decimais após a vírgula.  

5.4.3.3 A Classificação Final será definida pela seguinte equação:

CF = (𝑵𝑷𝑭𝒙𝟎, 𝟕) + (𝑵𝑷𝑻𝒙𝟎, 𝟑) 
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dos pontos obtidos nos quadros de “a” 

5.4.2.1 As propostas financeiras serão analisadas, avaliadas e julgadas com base nas 

5.4.2.2 Para efeito de atribuição da Nota da Proposta Financeira, somente serão 

5.4.2.3 Classificadas as propostas financeiras, será atribuída às mesmas a Nota da 

de acordo com a aplicação da seguinte equação: 

5.4.3.1Para efeitos de Classificação Final (CF), a Nota da Proposta Financeira (NPF) 

0% do valor total, e a Nota da Proposta Técnica (NPT), 30%.  

5.4.3.2 Para a nota atribuída à Classificação Final, somente serão consideradas 02 

5.4.3.3 A Classificação Final será definida pela seguinte equação: 
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CF = Classificação final

NPF = Nota da proposta financeira

NPT = Nota da proposta técnica

 5.4.4- A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos 

apurados na CF, de acordo com os critérios previstos 

 

6 - DOS PROCEDIMENTOS:

6.1 - No dia, hora e local, especificados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de 

Licitações, em sessão pública, receberá os envelopes contendo a documentação e a 

proposta financeira. 

6.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 

documentação ou proposta financeira, salvo quando requisitados pela Comissão, 

justificadamente, com finalidade meramente elucidativa.

6.3 - Abertos os trabalhos, as licitantes deverão ap

identificação pessoal.  

6.4 - Os 03 envelopes serão recebidos, verificados os lacres, e a seguir será aberto o 

envelope nº 01, conferido o conteúdo e rubricados os documentos por todos os participantes 

do ato. A rubrica aposta nos doc

reconhecimento de validade e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência 

física. 

6.5 - Serão consideradas automaticamente inabilitadas as participantes que não 

apresentarem a documentação solicita

impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 

Edital. 
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CF = Classificação final 

NPF = Nota da proposta financeira 

NPT = Nota da proposta técnica 

A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos 

apurados na CF, de acordo com os critérios previstos neste Edital. 

DOS PROCEDIMENTOS: 

No dia, hora e local, especificados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de 

Licitações, em sessão pública, receberá os envelopes contendo a documentação e a 

Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 

documentação ou proposta financeira, salvo quando requisitados pela Comissão, 

justificadamente, com finalidade meramente elucidativa. 

Abertos os trabalhos, as licitantes deverão apresentar documento de 

Os 03 envelopes serão recebidos, verificados os lacres, e a seguir será aberto o 

envelope nº 01, conferido o conteúdo e rubricados os documentos por todos os participantes 

do ato. A rubrica aposta nos documentos da fase de habilitação não implicará 

reconhecimento de validade e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência 

Serão consideradas automaticamente inabilitadas as participantes que não 

apresentarem a documentação solicitada, ou apresentarem-na com vícios e defeitos que 

impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 
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A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos 

No dia, hora e local, especificados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de 

Licitações, em sessão pública, receberá os envelopes contendo a documentação e a 

Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 

documentação ou proposta financeira, salvo quando requisitados pela Comissão, 

resentar documento de 

Os 03 envelopes serão recebidos, verificados os lacres, e a seguir será aberto o 

envelope nº 01, conferido o conteúdo e rubricados os documentos por todos os participantes 

umentos da fase de habilitação não implicará 

reconhecimento de validade e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência 

Serão consideradas automaticamente inabilitadas as participantes que não 

na com vícios e defeitos que 

impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 
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6.6 - Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para analisar os documentos e ju

e Nº 03, ficarão guardados intactos.

6.7 - A abertura dos envelopes nº 02 e 03 das concorrentes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, será marcado no dia da abe

envelopes de nº 01 caso haja interposição de recursos, decorridos todos os prazos e após o 

julgamento dos recursos interpostos, a nova data a ser comunicada às empresas habilitadas 

através do Diário oficial dos Município

6.8 - Havendo desistênc

proponentes não habilitadas, a abertura dos envelopes nº 02 e 03 dar

conferidos os conteúdos e rubricadas pelos participantes do ato.

6.9 - Abertos os envelopes nº 02 e 03, as pro

examinadas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes.

6.10 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios 

ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, que não atendam

Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

6.11 - A documentação contida nos envelopes abertos não será devolvida as 

proponentes inabilitadas, permanecendo como parte integrante do processo licitatório.

6.12 - Os envelopes contendo as propostas técnicas e financeiras das participantes 

inabilitadas na 1ª fase serão devolvidos, ainda lacrados, diretamente com recebimento ou 

pelo correio depois de encerrado o presente processo.

6.13 - Se todas as participantes f

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou nova proposta financeira, cumprindo todas 

as condições do presente Edita
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Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para analisar os documentos e julgar a habilitação. Durante este período, os envelopes nº 02 

Nº 03, ficarão guardados intactos. 

A abertura dos envelopes nº 02 e 03 das concorrentes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, será marcado no dia da abe

envelopes de nº 01 caso haja interposição de recursos, decorridos todos os prazos e após o 

julgamento dos recursos interpostos, a nova data a ser comunicada às empresas habilitadas 

Municípios. 

Havendo desistência expressa ao exercício do direito de recurso por parte das 

proponentes não habilitadas, a abertura dos envelopes nº 02 e 03 dar

conferidos os conteúdos e rubricadas pelos participantes do ato. 

Abertos os envelopes nº 02 e 03, as propostas técnicas e financeiras serão 

examinadas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes.

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios 

ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, que não atendam

Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

A documentação contida nos envelopes abertos não será devolvida as 

proponentes inabilitadas, permanecendo como parte integrante do processo licitatório.

Os envelopes contendo as propostas técnicas e financeiras das participantes 

inabilitadas na 1ª fase serão devolvidos, ainda lacrados, diretamente com recebimento ou 

pelo correio depois de encerrado o presente processo. 

Se todas as participantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou nova proposta financeira, cumprindo todas 

as condições do presente Edital. 
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Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião 

lgar a habilitação. Durante este período, os envelopes nº 02 

A abertura dos envelopes nº 02 e 03 das concorrentes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, será marcado no dia da abertura dos 

envelopes de nº 01 caso haja interposição de recursos, decorridos todos os prazos e após o 

julgamento dos recursos interpostos, a nova data a ser comunicada às empresas habilitadas 

ia expressa ao exercício do direito de recurso por parte das 

proponentes não habilitadas, a abertura dos envelopes nº 02 e 03 dar-se-á na sessão, 

postas técnicas e financeiras serão 

examinadas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes. 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios 

ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, que não atendam as especificações do 

Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

A documentação contida nos envelopes abertos não será devolvida as 

proponentes inabilitadas, permanecendo como parte integrante do processo licitatório. 

Os envelopes contendo as propostas técnicas e financeiras das participantes 

inabilitadas na 1ª fase serão devolvidos, ainda lacrados, diretamente com recebimento ou 

orem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou nova proposta financeira, cumprindo todas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

 
 

7 - DO JULGAMENTO:

7.1 - O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, levando em 

consideração a MELHOR TÉCNICA E PREÇO, conforme estipulado nos itens 5.2, 5.3 e 5.4.

7.2 - Serão considerados para fins de julgamento, os valores e pontuação conforme 

critérios estabelecidos nos itens 5.2, 5.3 e 5.4, constantes na proposta financeira e proposta 

técnica, até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.

7.3 - Em caso de empate

para desempate, preferência para micro empresa e empresa de pequeno porte. Persistindo 

o empate será adotado como critério o sorteio, conforme parágrafo 2º, artigo 45 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

7.4 Para o julgamento poderá a Comissão louvar

entidades.  

 

8 - DOS RECURSOS: 

8.1 - Os recursos contra o julgamento da habilitação e proposta financeira 

efeito suspensivo e, deverão ser interpostos no prazo máximo de 05

contar da divulgação do resultado por escrito e protocolado junto ao Setor de Protocolo 

desta Municipalidade. 

8.2 - É aplicado o disposto neste item aos possíve

revogação do presente Edital, porém o prazo máximo é de 05 (cinco) dias úteis da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

8.3 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, sendo que a 

Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê

final, a ser proferida em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento.

8.4 - Uma vez interposto recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que 

poderão impugná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
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DO JULGAMENTO: 

O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, levando em 

consideração a MELHOR TÉCNICA E PREÇO, conforme estipulado nos itens 5.2, 5.3 e 5.4.

Serão considerados para fins de julgamento, os valores e pontuação conforme 

critérios estabelecidos nos itens 5.2, 5.3 e 5.4, constantes na proposta financeira e proposta 

técnica, até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

Em caso de empate entre duas ou mais empresas será utilizado como critério 

ara desempate, preferência para micro empresa e empresa de pequeno porte. Persistindo 

o empate será adotado como critério o sorteio, conforme parágrafo 2º, artigo 45 da Lei 

steriores alterações. 

7.4 Para o julgamento poderá a Comissão louvar-se em pareceres de outras 

 

Os recursos contra o julgamento da habilitação e proposta financeira 

efeito suspensivo e, deverão ser interpostos no prazo máximo de 05

contar da divulgação do resultado por escrito e protocolado junto ao Setor de Protocolo 

É aplicado o disposto neste item aos possíveis recursos pedindo a anulação ou 

revogação do presente Edital, porém o prazo máximo é de 05 (cinco) dias úteis da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, sendo que a 

omissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir ao Prefeito Municipal, para decisão 

final, a ser proferida em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento. 

ez interposto recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que 

lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
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O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, levando em 

consideração a MELHOR TÉCNICA E PREÇO, conforme estipulado nos itens 5.2, 5.3 e 5.4. 

Serão considerados para fins de julgamento, os valores e pontuação conforme 

critérios estabelecidos nos itens 5.2, 5.3 e 5.4, constantes na proposta financeira e proposta 

entre duas ou mais empresas será utilizado como critério 

ara desempate, preferência para micro empresa e empresa de pequeno porte. Persistindo 

o empate será adotado como critério o sorteio, conforme parágrafo 2º, artigo 45 da Lei 

se em pareceres de outras 

Os recursos contra o julgamento da habilitação e proposta financeira - terão 

efeito suspensivo e, deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco), dias úteis a 

contar da divulgação do resultado por escrito e protocolado junto ao Setor de Protocolo 

is recursos pedindo a anulação ou 

revogação do presente Edital, porém o prazo máximo é de 05 (cinco) dias úteis da data 

Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal, sendo que a 

omissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 05 

lo subir ao Prefeito Municipal, para decisão 

ez interposto recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que 
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9 - DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

9.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará a(s) lic

vencedora(s) para assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações.

10 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERV

10.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alteraçõ

10.2 - No caso das quantidades licitadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor 

estimado por esta municipalidade, a Administração reserva

aumentar as quantidades em 25%, conforme faculta o artigo 65, inciso II, parágrafo 1º

federal nº 8.666/93 e suas alterações.

 

11 - DOS PAGAMENTOS:

11.1 - O pagamento será mensal, até

através de depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa 

vencedora. 

11.2 - Os serviços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados 

meio de relatórios apresentados pelos profissionais, após

cumprimento da Secretaria Municipal de A

deverá constar os serviços prestados.

11.3 - As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja 

entregue na tesouraria 02 (

mediante a entrega da documentação relativa ao mês anterior, sob pena de retardar

pagamentos sem que a proponente faça jus a qualquer acréscimo.
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DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará a(s) lic

vencedora(s) para assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alteraçõ

No caso das quantidades licitadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor 

estimado por esta municipalidade, a Administração reserva-se o direito de diminuir ou 

aumentar as quantidades em 25%, conforme faculta o artigo 65, inciso II, parágrafo 1º

federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

DOS PAGAMENTOS: 

O pagamento será mensal, até o 10º (décimo) dia útil 

através de depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa 

iços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados 

meio de relatórios apresentados pelos profissionais, após atestado 

da Secretaria Municipal de Administração e Meio Ambiente, em cujo teor 

prestados. 

As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja 

(dois) dias antes do prazo acima fixado e será processado 

mediante a entrega da documentação relativa ao mês anterior, sob pena de retardar

pagamentos sem que a proponente faça jus a qualquer acréscimo. 
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Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará a(s) licitante(s) 

vencedora(s) para assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

No caso das quantidades licitadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor 

se o direito de diminuir ou 

aumentar as quantidades em 25%, conforme faculta o artigo 65, inciso II, parágrafo 1º da lei 

dia útil do mês subsequente, 

através de depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa 

iços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados por 

atestado o seu efetivo 

e Meio Ambiente, em cujo teor 

As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja 

) dias antes do prazo acima fixado e será processado 

mediante a entrega da documentação relativa ao mês anterior, sob pena de retardar os 
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11.4 - O pagamento somente será efetuado mediante a retenção de 11% (onze por 

cento) sobre o valor da mão de obra para o INSS conforme Instrução Normativa pertinente, 

salvo a apresentação de documento que dispense a empresa da referida retenção.

11.5 - A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este 

solicitado, a relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação 

e das Instruções Normativas d

 

12 - DO REAJUSTE: 

12.1 - No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

variação anual do IGP-M, acumulado no período de 12 meses

substituição, do período imediatamente anterior.

 

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente do presente Processo Licitatório correrá por conta da seguinte 

dotação orçamentária de 2020

feita provisão: 

84860    Código da Despesa

0800   Secret

0804    Departamento de Meio Ambiente

18.541.0120.2006  Manutenção das atividades da secretaria

3.3.3.90.39.05.000000  Outros Serv. Terc. 

 

14 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

14.1 - Os serviços serão prestados mensalmente, conforme especificado no objeto e 

na minuta do contrato. 

14.2 - É de inteira responsabilidade da empresa vencedora as obrigações sociais, 

seguro contra acidentes aos seus prestadores de serviço, bem como as despesas 

necessárias para a execução do objeto licitado, incluindo despesas com deslocamento, 
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O pagamento somente será efetuado mediante a retenção de 11% (onze por 

cento) sobre o valor da mão de obra para o INSS conforme Instrução Normativa pertinente, 

de documento que dispense a empresa da referida retenção.

A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este 

solicitado, a relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação 

Normativas do INSS e as GFIP do mês. 

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

M, acumulado no período de 12 meses ou outro que vier em sua 

substituição, do período imediatamente anterior. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente do presente Processo Licitatório correrá por conta da seguinte 

20, conforme segue, para os exercícios seguintes deverá ser 

Código da Despesa 

Secretaria de Administração e Meio Ambiente

Departamento de Meio Ambiente 

Manutenção das atividades da secretaria 

Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica/Serv. Téc. Profissionais

DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

serviços serão prestados mensalmente, conforme especificado no objeto e 

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora as obrigações sociais, 

seguro contra acidentes aos seus prestadores de serviço, bem como as despesas 

ecessárias para a execução do objeto licitado, incluindo despesas com deslocamento, 
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O pagamento somente será efetuado mediante a retenção de 11% (onze por 

cento) sobre o valor da mão de obra para o INSS conforme Instrução Normativa pertinente, 

de documento que dispense a empresa da referida retenção. 

A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este 

solicitado, a relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação 

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

ou outro que vier em sua 

A despesa decorrente do presente Processo Licitatório correrá por conta da seguinte 

, conforme segue, para os exercícios seguintes deverá ser 

aria de Administração e Meio Ambiente 

Pessoa Jurídica/Serv. Téc. Profissionais 

serviços serão prestados mensalmente, conforme especificado no objeto e 

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora as obrigações sociais, 

seguro contra acidentes aos seus prestadores de serviço, bem como as despesas 

ecessárias para a execução do objeto licitado, incluindo despesas com deslocamento, 
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estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e sociais ou quaisquer outros 

que venham a incidir sobre o objeto deste Edital.

14.3 - Em caso de inobservâ

sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 

quais haja concorrido. 

b) Suspensão dos direitos de participar de Licitações 

prazo de 01(um) ano, dependendo da gravidade da falta.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, em 

desatenção as requisições do Município, mais 5% (cinco por cento) de multa em caso de 

descumprimento das condições estipuladas e constantes no Edital e Minuta do Contrato. 

Neste caso, é assegurado ao Município o direito de proceder a dedução do valor da multa de 

qualquer pagamento a que se fizer jus a empresa vencedora.

14.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente Edital.

14.5 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos.

14.6 - Em caso de suspeita por denúncia ou por ocorrência de qualquer problema que 

envolva a qualidade dos serviços, os mesmos deverão ser

14.7 - Em caso da licitante vencedora não firmar o contrato, a administração aplicará 

uma suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

Município de São Sebastião do Caí

do descumprimento conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal 

14.8 - Fica assegurado ao Município o direito de a qualquer momento antes da 

contratação, anular a presente licitação, por interesse públic

superveniente devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato sem que assista às 

licitantes direito à indenização.

14.9 - Integram o presente Edital, a minuta do contrato e os anexos 

especificam e articulam o obje
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estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e sociais ou quaisquer outros 

que venham a incidir sobre o objeto deste Edital. 

Em caso de inobservância ao objeto deste Edital, a empresa vencedora estará 

sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 

b) Suspensão dos direitos de participar de Licitações realizadas pelo Município, pelo 

prazo de 01(um) ano, dependendo da gravidade da falta. 

(um por cento) sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, em 

desatenção as requisições do Município, mais 5% (cinco por cento) de multa em caso de 

descumprimento das condições estipuladas e constantes no Edital e Minuta do Contrato. 

assegurado ao Município o direito de proceder a dedução do valor da multa de 

qualquer pagamento a que se fizer jus a empresa vencedora. 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente Edital. 

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

Em caso de suspeita por denúncia ou por ocorrência de qualquer problema que 

envolva a qualidade dos serviços, os mesmos deverão ser refeitos sem custos adicionais.

Em caso da licitante vencedora não firmar o contrato, a administração aplicará 

uma suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

São Sebastião do Caí pelo período de 06 (seis) meses a contar da verificação 

do descumprimento conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Fica assegurado ao Município o direito de a qualquer momento antes da 

contratação, anular a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato sem que assista às 

licitantes direito à indenização. 

Integram o presente Edital, a minuta do contrato e os anexos 

especificam e articulam o objeto desta licitação, como se transcritos em seu corpo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e sociais ou quaisquer outros 

ncia ao objeto deste Edital, a empresa vencedora estará 

a) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 

realizadas pelo Município, pelo 

(um por cento) sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, em 

desatenção as requisições do Município, mais 5% (cinco por cento) de multa em caso de 

descumprimento das condições estipuladas e constantes no Edital e Minuta do Contrato. 

assegurado ao Município o direito de proceder a dedução do valor da multa de 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

Em caso de suspeita por denúncia ou por ocorrência de qualquer problema que 

refeitos sem custos adicionais. 

Em caso da licitante vencedora não firmar o contrato, a administração aplicará 

uma suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

) meses a contar da verificação 

8.666/93. 

Fica assegurado ao Município o direito de a qualquer momento antes da 

o decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato sem que assista às 

Integram o presente Edital, a minuta do contrato e os anexos 01 a 09, que 

to desta licitação, como se transcritos em seu corpo. 
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14.10 - Maiores informações 

e seus Anexos deverá ser encaminhado 

situado à Rua Marechal Floriano 

às 11h30min e das 13h15min às 16h30min ou na sexta

telefone (51) 3635 2500, ramal 4004.

14.11 - As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comi

Licitações com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos 

princípios gerais de direito. 

 

15 - DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de 

dúvidas decorrentes do presente Edital.    

             

São Sebastião do Caí, 
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Maiores informações em relação a dúvidas na interpretação do presente Edital 

e seus Anexos deverá ser encaminhado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, 

à Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 426, Centro, de segunda a quinta

às 11h30min e das 13h15min às 16h30min ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h

2500, ramal 4004. 

As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comi

Licitações com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos 

Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS para dirimir eventuais 

dúvidas decorrentes do presente Edital.     

, 16 de abril de 2020. 

 

Clóvis Alberto Pires Duarte 

Prefeito Municipal 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

em relação a dúvidas na interpretação do presente Edital 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, 

Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h 

feira, das 07h30min às 13h, ou pelo 

As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão de 

Licitações com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos 

/RS para dirimir eventuais 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0

 

A/C  

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

Declaro, para fins previstos no Edital de Tomada de Preços 

contratação de empresa para prestação de serviços na área ambiental, que a 

.................................... com sede à .................................., cidade de .................., inscrita no

CNPJ nº............................., CONCORDA com todos os termos do Edital supracitado, 

inclusive quanto à descrição do 

 

Local e Data 

 

(nome completo do representante da proponente)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo) 

ANEXO 01 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Declaro, para fins previstos no Edital de Tomada de Preços nº 

contratação de empresa para prestação de serviços na área ambiental, que a 

.................................... com sede à .................................., cidade de .................., inscrita no

CNPJ nº............................., CONCORDA com todos os termos do Edital supracitado, 

inclusive quanto à descrição do objeto. 

Representada 

(nome completo do representante da proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

/2020 

º 004/2020, destinada a 

contratação de empresa para prestação de serviços na área ambiental, que a empresa 

.................................... com sede à .................................., cidade de .................., inscrita no 

CNPJ nº............................., CONCORDA com todos os termos do Edital supracitado, 

(nome completo do representante da proponente) 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0

A/C 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Edital de Tomada de

que a empresa ______________________________

_______________________, cidade de

_________________, não está sob efeitos da

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, artigo 87, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, que comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico

Local e Data 

 

(nome completo do representante da proponente)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo) 

ANEXO 02 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

sob as penas da Lei, para fins do Edital de Tomada de

______________________________, com sede à 

, cidade de _________________________

, não está sob efeitos da penalidade administrativa de idoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, artigo 87, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, que comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha a alterar atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico

Representada 

(nome completo do representante da proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

/2020 

sob as penas da Lei, para fins do Edital de Tomada de Preços nº 004/2020, 

, com sede à 

_________________________, inscrita no CNPJ nº 

penalidade administrativa de idoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, artigo 87, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, que comunicarei qualquer fato ou evento 

documentos da habilitação que venha a alterar atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

(nome completo do representante da proponente) 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇ

 

A/C 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

 

Pela presente, credenciamos o Sr. 

cédula de identidade com RG nº

licitatório, consistente no Edital de Tomada de Preços 

os atos inerentes ao referido processo, no que diz respeito aos interesses da representada.

 

Local e data. 

 

 

 

(nome completo do representante da proponente)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

CREDENCIAMENTO (modelo) 

ANEXO 03 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Pela presente, credenciamos o Sr. ___________________________

cédula de identidade com RG nº ____________________, para participar em procedimento 

licitatório, consistente no Edital de Tomada de Preços nº 004/2020, podendo praticar todos 

os atos inerentes ao referido processo, no que diz respeito aos interesses da representada.

Representada 

(nome completo do representante da proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

/2020 

___________________________, portador da 

, para participar em procedimento 

, podendo praticar todos 

os atos inerentes ao referido processo, no que diz respeito aos interesses da representada. 

(nome completo do representante da proponente) 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0

 

A/C 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

________________________

para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art.27 da Lei 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

Local e data 

____

(Assinatura Representante Legal)

 

Observação: em caso 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo) 

ANEXO 04 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________________________, e do CPF nº ______________________, DECLARA, 

para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

turno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

______________________________ 

(Assinatura Representante Legal) 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

/2020 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____, e do CPF nº ______________________, DECLARA, 

8.666 de 21 de junho de 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

turno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00

DECLARAÇÃO (modelo opcional)

 

A/C  

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

  A empresa 

______________________, cidade de 

______________________, participante do Processo Licitatório, modalidade Tomada de 

Preços nº 004/2020, por seu representante legal, declara na forma e sob as penalidades d

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

Comissão Permanente de Licitações, caso for julgado habilitada na primeira fase, 

RENUNCIANDO, assim expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivamente e 

concordando, em consequência, com o curso do processo licitatório, passando

dos envelopes das propostas financeiras.

Local e Data 

 

(nome completo do representante da proponente)

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo opcional) 

ANEXO 05 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 _________________________, com sede à 

, cidade de ________________, inscrita no CNPJ nº

, participante do Processo Licitatório, modalidade Tomada de 

, por seu representante legal, declara na forma e sob as penalidades d

º 8.666/93 e suas alterações, que não pretende recorrer da decisão da 

Comissão Permanente de Licitações, caso for julgado habilitada na primeira fase, 

RENUNCIANDO, assim expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivamente e 

ência, com o curso do processo licitatório, passando

dos envelopes das propostas financeiras. 

Representada 

(nome completo do representante da proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

/2020 

, com sede à 

, inscrita no CNPJ nº 

, participante do Processo Licitatório, modalidade Tomada de 

, por seu representante legal, declara na forma e sob as penalidades da 

que não pretende recorrer da decisão da 

Comissão Permanente de Licitações, caso for julgado habilitada na primeira fase, 

RENUNCIANDO, assim expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivamente e 

ência, com o curso do processo licitatório, passando-se à abertura 

(nome completo do representante da proponente) 
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TOMADADA DE PREÇOS Nº 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 

Público, inscrito no CNPJ nº 88.

Machado, nº 600, bairro Centro,

representado pelo Prefeito Municipal 

portador do RG nº 1006991358

domiciliado nesta cidade, na qualidade de CONTRATANTE.

CONTRATADA: __________________________________ Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrito no CNPJ nº __________________,

________________________________________, neste ato denominado CONTRATADA, 

representada pelo Sr(a). _____________________________, ________________, 

______________, _____________, C

em _____________________, na Rua ________________ nº______, Bairro 

________________ na qualidade de CONTRATADA.

 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e d

modalidade de Tomada de Preços, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que 

seguem: 

 
DO OBJETO: 

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente contrato a contratação

especializada para a prestação de 

seguintes profissionais: 

 01 engenheiro químico ou químico industrial;

 01 geólogo ou engenheiro de minas
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TOMADADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL

NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES: 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ nº 88.370.879/0001-04 com sede Administrativa na Rua 

600, bairro Centro, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte

º 1006991358 e inscrito no CPF sob o nº 197.766.830

, na qualidade de CONTRATANTE. 

__________________________________ Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrito no CNPJ nº __________________, com sede Administrativa 

________________________________________, neste ato denominado CONTRATADA, 

Sr(a). _____________________________, ________________, 

______________, _____________, CPF nº__________________, residente e domiciliado 

_____________________, na Rua ________________ nº______, Bairro 

________________ na qualidade de CONTRATADA. 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e do Processo Licitatório na 

modalidade de Tomada de Preços, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que 

Constitui objeto do presente contrato a contratação

especializada para a prestação de serviços por equipe multidisciplinar composta pelos 

01 engenheiro químico ou químico industrial; 

ou engenheiro de minas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL 

, Pessoa Jurídica de Direito 

com sede Administrativa na Rua Pinheiro 

aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 

Clóvis Alberto Pires Duarte, brasileiro, casado, 

º 197.766.830-53, residente e 

__________________________________ Pessoa Jurídica de Direito 

com sede Administrativa 

________________________________________, neste ato denominado CONTRATADA, 

Sr(a). _____________________________, ________________, 

nº__________________, residente e domiciliado 

_____________________, na Rua ________________ nº______, Bairro 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

o Processo Licitatório na 

modalidade de Tomada de Preços, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa 

ciplinar composta pelos 
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Parágrafo Único: As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão:

 a) Análise dos processos de licenciamento ambiental protocolados junto ao Setor de 

Meio Ambiente do Município, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

acompanhados de ART e devidamente assinados;

 b) Vistorias técnicas referente aos processos de li

junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 

devidamente assinados; 

 c) Emissão de licenças a

licenciamento ambiental disponibilizados pelo município;

 d) Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

atividades licenciáveis, incluindo a revisão e adequação

 e) Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da 

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de A

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambie

município, elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à 

FEPAM, IBAMA, MP e Poder 

 f) Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 

de elaboração de relatórios de vistoria e pareceres técnicos, mediante solicitação expressa;

 g) Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

pertinentes, acompanhados de

desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal; 

 h) Elaborar, desenvolver e implementar

voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

outros.  

1.1. A prestação de serviços específicos de geologia

deste edital, compreenderá, no 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta
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Parágrafo Único: As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão:

Análise dos processos de licenciamento ambiental protocolados junto ao Setor de 

unicípio, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

ados de ART e devidamente assinados; 

Vistorias técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental protocol

junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 

Emissão de licenças ambientais e florestais utilizando a infraestrutura e o sistema de 

licenciamento ambiental disponibilizados pelo município; 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

atividades licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislação vigente;

Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da 

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de A

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambie

município, elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à 

oder Judiciário.  

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 

e vistoria e pareceres técnicos, mediante solicitação expressa;

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

pertinentes, acompanhados de ART, para os processos ambientais relativos 

desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal;  

orar, desenvolver e implementar em conjunto com Administração

voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

A prestação de serviços específicos de geologia ou engenharia de minas

deste edital, compreenderá, no mínimo, 01 (uma) visita semana, cuja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta
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Parágrafo Único: As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão: 

Análise dos processos de licenciamento ambiental protocolados junto ao Setor de 

unicípio, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

cenciamento ambiental protocolados 

junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 

mbientais e florestais utilizando a infraestrutura e o sistema de 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as 

à legislação vigente; 

Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da 

elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de Administração e Meio 

Ambiente que visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do 

município, elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à 

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 

e vistoria e pareceres técnicos, mediante solicitação expressa; 

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 

coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

ART, para os processos ambientais relativos a atividades 

desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

em conjunto com Administração, atividades 

voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

ou engenharia de minas, objeto 

mínimo, 01 (uma) visita semana, cuja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta-se que, a depender 
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da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

 1.2. A prestação de serviços e

industrial, objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, 

não podendo ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão 

ser acordadas com o responsável p

todavia, devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando 

necessária a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de 

comunicação disponíveis. 

1.3 Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 
mesma semana. 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Cláusula Segunda: A prestação dos serviços se dará por regime de 

 
DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula Terceira: O valor contratado para prestação dos serviços é de R$ ______ 

(______________) mensais e o valor total do contrato é de R$_______

a) O pagamento será mensal, até

depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa vencedora.

b) Os serviços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados 

relatórios apresentados pelos profi

Secretaria Municipal de Administração

serviços prestados. 

c) As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja entregue na 

tesouraria 02 (dois) dias antes do prazo acima fixado e será processado mediante a entrega 
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da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

ção, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

A prestação de serviços específicos de engenharia química

industrial, objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, 

não podendo ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão 

ser acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, 

todavia, devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando 

necessária a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de 

de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

: A prestação dos serviços se dará por regime de execução indireta.

DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor contratado para prestação dos serviços é de R$ ______ 

____) mensais e o valor total do contrato é de R$_______

O pagamento será mensal, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, através de 

depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa vencedora.

Os serviços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados 

relatórios apresentados pelos profissionais, após atestado o seu efetivo cumprimento 

dministração e Meio Ambiente, em cujo teor deverá constar os 

As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja entregue na 

) dias antes do prazo acima fixado e será processado mediante a entrega 
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da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

ção, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis. 

specíficos de engenharia química ou química 

industrial, objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, 

não podendo ultrapassar a carga horária de 13 horas mensais. As visitas semanais poderão 

ela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, 

todavia, devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando 

necessária a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de 

de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 

execução indireta. 

O valor contratado para prestação dos serviços é de R$ ______ 

____) mensais e o valor total do contrato é de R$_______ (______________). 

do mês subsequente, através de 

depósitos bancários efetuados em conta corrente informada pela empresa vencedora. 

Os serviços realizados serão pagos deste que devidamente comprovados por meio de 

o seu efetivo cumprimento da 

e Meio Ambiente, em cujo teor deverá constar os 

As cobranças serão processadas desde que a documentação pertinente seja entregue na 

) dias antes do prazo acima fixado e será processado mediante a entrega 
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da documentação relativamente ao mês anterior, sob pena de retardar os pagamento

que à proponente faça jus a qualquer acréscimo

d) Sobre os valores pagos, será retido o valor referente ao ISSQN conforme tabela 

constante no Código Tributário Municipal, INSS e IRRF conforme legislação vigente, salvo a 

apresentação de documento que

e) A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este solicitado, a 

relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação e das 

Instruções Normativas do INSS e as GFIP do

 

DO REAJUSTE: 

Cláusula Quarta: No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

variação anual do IGP-M, acumulado no período de 12 meses 

substituição, do período imediatamente anterior.

 
DO PRAZO: 

Cláusula Quinta: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alte

- No caso das quantidades contratadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor estimado 

por esta municipalidade, a Administração reserva

quantidades em até 25%, conforme faculta o artigo 65, inciso II, 

nº 8.666/93 e suas alterações.

 
 
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Cláusula sexta: Os serviços serão prestados mensalmente, na sede da Prefeitura Municipal 

de São Sebastião do Caí, junto à Secretaria de A

previamente acordados entre 

- A Contratada deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 

cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
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da documentação relativamente ao mês anterior, sob pena de retardar os pagamento

que à proponente faça jus a qualquer acréscimo. 

Sobre os valores pagos, será retido o valor referente ao ISSQN conforme tabela 

constante no Código Tributário Municipal, INSS e IRRF conforme legislação vigente, salvo a 

apresentação de documento que dispense a empresa da referida retenção.

A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este solicitado, a 

relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação e das 

Normativas do INSS e as GFIP do mês. 

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

cumulado no período de 12 meses ou outro que vier em sua 

substituição, do período imediatamente anterior. 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alte

quantidades contratadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor estimado 

por esta municipalidade, a Administração reserva-se o direito de diminuir ou aumentar as

25%, conforme faculta o artigo 65, inciso II, parágrafo 1º da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados mensalmente, na sede da Prefeitura Municipal 

, junto à Secretaria de Administração e Meio Ambiente, e

previamente acordados entre a Contratante e Contratada. 

A Contratada deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 

cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
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da documentação relativamente ao mês anterior, sob pena de retardar os pagamentos sem 

Sobre os valores pagos, será retido o valor referente ao ISSQN conforme tabela 

constante no Código Tributário Municipal, INSS e IRRF conforme legislação vigente, salvo a 

dispense a empresa da referida retenção. 

A proponente deverá colocar a disposição da licitante quando por este solicitado, a 

relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da legislação e das 

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado com base na 

ou outro que vier em sua 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

quantidades contratadas ultrapassarem ou ficarem aquém do valor estimado 

se o direito de diminuir ou aumentar as 

parágrafo 1º da Lei Federal 

Os serviços serão prestados mensalmente, na sede da Prefeitura Municipal 

e Meio Ambiente, em dias 

A Contratada deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 

cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
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Em hipótese de alteração 

previamente a Contratante. 

- A Contratante reserva-se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional da 

equipe Contratada que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas da

função. 

- Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para desenvolvimento dos 

trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na mesma semana.

Cláusula Sétima: Os serviços contratados serão prestados nas seguintes condi

a) Os serviços contratados serão prestados mediante a presença física dos profissionais 

junto à sede da Prefeitura 

distribuídas entre os profissionais da seguinte forma: 

 Engenheiro químico ou

 Geólogo e engenheiro de minas

b) Os horários serão determinados pelo Executivo Municipal, conforme necessidade dos 

serviços públicos. 

c) Além do cumprimento dos horários junto à sede da Prefeitura Mu

supra mencionada a contratada deverá prestar assessoria e consultoria através de 

informações prestadas pessoalmente aos servidores e/ou Prefeito Municipal

Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação

  

DAS OBRIGAÇÕES: 

Cláusula Oitava: São obrigações da Contratada, além das constantes do Edital e demais 

cláusulas contratuais: 

a) Manter suas atividades, objeto deste contrato, em total observância quanto às normas 

trabalhistas e previdenciárias, de segurança do trabalho, junto a todos e quaisquer órgãos 

fiscalizadores e normas aplicáveis inerentes ao mesmo;

b) Disponibilizar equipamentos, materiais e pessoal necessário para a consecução do objeto 

deste contrato, sendo o deslocamen

empresa Contratada; 
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Em hipótese de alteração de um dos profissionais, a Contratada deverá informar 

se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional da 

equipe Contratada que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas da

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para desenvolvimento dos 

trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na mesma semana.

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes condi

ntratados serão prestados mediante a presença física dos profissionais 

 Municipal, com carga horária mensal será de 

distribuídas entre os profissionais da seguinte forma:  

Engenheiro químico ou químico industrial: 13 horas mensais.

e engenheiro de minas: 32 horas mensais. 

Os horários serão determinados pelo Executivo Municipal, conforme necessidade dos 

Além do cumprimento dos horários junto à sede da Prefeitura Mu

supra mencionada a contratada deverá prestar assessoria e consultoria através de 

informações prestadas pessoalmente aos servidores e/ou Prefeito Municipal

Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação

São obrigações da Contratada, além das constantes do Edital e demais 

Manter suas atividades, objeto deste contrato, em total observância quanto às normas 

previdenciárias, de segurança do trabalho, junto a todos e quaisquer órgãos 

fiscalizadores e normas aplicáveis inerentes ao mesmo; 

Disponibilizar equipamentos, materiais e pessoal necessário para a consecução do objeto 

deste contrato, sendo o deslocamento até a sede da Prefeitura Municipal será por conta da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

de um dos profissionais, a Contratada deverá informar 

se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional da 

equipe Contratada que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas da 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para desenvolvimento dos 

trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na mesma semana. 

Os serviços contratados serão prestados nas seguintes condições: 

ntratados serão prestados mediante a presença física dos profissionais 

, com carga horária mensal será de 45 horas, 

horas mensais. 

Os horários serão determinados pelo Executivo Municipal, conforme necessidade dos 

Além do cumprimento dos horários junto à sede da Prefeitura Municipal na quantidade 

supra mencionada a contratada deverá prestar assessoria e consultoria através de 

informações prestadas pessoalmente aos servidores e/ou Prefeito Municipal, e também a 

Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis. 

São obrigações da Contratada, além das constantes do Edital e demais 

Manter suas atividades, objeto deste contrato, em total observância quanto às normas 

previdenciárias, de segurança do trabalho, junto a todos e quaisquer órgãos 

Disponibilizar equipamentos, materiais e pessoal necessário para a consecução do objeto 

unicipal será por conta da 
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c) Responsabilizar-se pela operação técnica e administrativa do objeto do contrato;

d) Destinar tantos funcionários quantos forem necessários para o cumprimento deste 

instrumento, arcando com todos os encargos e direitos trabalhistas e previdenciários;

e) Apresentar os profissionais técnicos habilitados, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos profissionais e possuindo vínculo ativo com a Contratada;

f) Fornecer, sempre que solicitado, comprovante de regularidade de seus funcionários 

quanto aos encargos e direitos trabalhistas e previdenciários;

g) Estar devidamente licenciada junto aos órgãos reguladores;

h) Manter-se habilitado durante todo o período contratual, 

para habilitação; 

i) Realizar os serviços com zelo e profissionalismo;

j) Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente ao 

Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

l) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando

ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

cumprimento do contrato; 

m) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a 

execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios 

coletivos;  

n) Responder integralmente por perdas e danos que vier

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

o) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra infor

objeto deste Contrato, sem prévia autorização do Município;

p) Abster-se de apresentar ou responsabilizar

licenciamento ambiental de âmbito municipal pelo tempo de duração do contrato. 
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se pela operação técnica e administrativa do objeto do contrato;

Destinar tantos funcionários quantos forem necessários para o cumprimento deste 

arcando com todos os encargos e direitos trabalhistas e previdenciários;

Apresentar os profissionais técnicos habilitados, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos profissionais e possuindo vínculo ativo com a Contratada;

sempre que solicitado, comprovante de regularidade de seus funcionários 

quanto aos encargos e direitos trabalhistas e previdenciários; 

Estar devidamente licenciada junto aos órgãos reguladores; 

se habilitado durante todo o período contratual, com as exigências constantes 

Realizar os serviços com zelo e profissionalismo; 

Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente ao 

Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

das por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a 

execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios 

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto deste Contrato, sem prévia autorização do Município; 

se de apresentar ou responsabilizar-se por qualquer tipo de projeto de 

licenciamento ambiental de âmbito municipal pelo tempo de duração do contrato. 
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se pela operação técnica e administrativa do objeto do contrato; 

Destinar tantos funcionários quantos forem necessários para o cumprimento deste 

arcando com todos os encargos e direitos trabalhistas e previdenciários; 

Apresentar os profissionais técnicos habilitados, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos profissionais e possuindo vínculo ativo com a Contratada; 

sempre que solicitado, comprovante de regularidade de seus funcionários 

com as exigências constantes 

Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente ao 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

das por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a 

execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios 

a causar ao Município ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

mação acerca das atividades 

se por qualquer tipo de projeto de 

licenciamento ambiental de âmbito municipal pelo tempo de duração do contrato.  
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q) Retirar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais de 

âmbito municipal que estejam vigentes na data de assinatura do contrato;

r) Acatar orientações do executivo

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas, sem prejuízo à observância e cumprimento da legislação ambiental vigente.

 

Cláusula Nona: É de inteira responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, seguro 

contra acidentes aos seus prestadores de serviços, bem como as despesas necessárias 

para a execução do Contrato, incluindo despesas com deslocamento até a sede da 

Prefeitura Municipal, estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e 

sociais ou quaisquer outros que venham a incidir sobre o objeto contratado.

- A contratada fica obrigada a manter, durante a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigaçõe

qualificação exigidas na licitação.

- Qualquer alteração no corpo técnico da 

Contratante, com a devida comprovação da qualificação e habilidade profissio

Cláusula Décima: São obrigações da Contratante:

a) Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução 

dos serviços. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos processos analisados, que 

venham a ser solicitados pelos profissionais técnicos da Contratada.

c) Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 

acordadas, tais como: computadores, câmera fotográfica, GPS e outros. 

d) Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da Contratada às vistorias 

necessárias para execução do 

e) Designar servidor para exercer a fiscalização do contrato.

f) Comunicar oficialmente a Contratada sobre quaisquer falhas verifi

do Contrato.  

g) Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.
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rar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais de 

âmbito municipal que estejam vigentes na data de assinatura do contrato;

executivo municipal, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas, sem prejuízo à observância e cumprimento da legislação ambiental vigente.

É de inteira responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, seguro 

contra acidentes aos seus prestadores de serviços, bem como as despesas necessárias 

para a execução do Contrato, incluindo despesas com deslocamento até a sede da 

al, estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e 

sociais ou quaisquer outros que venham a incidir sobre o objeto contratado.

A contratada fica obrigada a manter, durante a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

Qualquer alteração no corpo técnico da Contratada deve ser comunicada previamente ao 

ontratante, com a devida comprovação da qualificação e habilidade profissio

São obrigações da Contratante: 

Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução 

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos processos analisados, que 

citados pelos profissionais técnicos da Contratada. 

Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 

acordadas, tais como: computadores, câmera fotográfica, GPS e outros. 

Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da Contratada às vistorias 

necessárias para execução do Contrato.  

Designar servidor para exercer a fiscalização do contrato. 

Comunicar oficialmente a Contratada sobre quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

rar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais de 

âmbito municipal que estejam vigentes na data de assinatura do contrato; 

se à mais ampla e irrestrita 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas, sem prejuízo à observância e cumprimento da legislação ambiental vigente. 

É de inteira responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, seguro 

contra acidentes aos seus prestadores de serviços, bem como as despesas necessárias 

para a execução do Contrato, incluindo despesas com deslocamento até a sede da 

al, estadia, alimentação, encargos comerciais, fiscais, trabalhistas e 

sociais ou quaisquer outros que venham a incidir sobre o objeto contratado. 

A contratada fica obrigada a manter, durante a execução deste contrato, em 

s por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

ontratada deve ser comunicada previamente ao 

ontratante, com a devida comprovação da qualificação e habilidade profissional. 

Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução 

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos processos analisados, que 

Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 

acordadas, tais como: computadores, câmera fotográfica, GPS e outros.  

Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da Contratada às vistorias 

cadas no cumprimento 
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DAS PENALIDADES: 

Cláusula Décima Primeira: Em caso de inobservância do objeto contratado, a 

estará sujeita às seguintes penalidades:

- Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais foi 

contratada. 

- Suspensão dos direitos de participar de Licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de 

01(um) ano, dependendo da gravidade da falta.

- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, em 

desatenção as requisições do Município, mais 5%

descumprimento das condições estipuladas e constantes neste contrato, é assegurado ao 

Município o direito de proceder a dedução do valor da multa de qualquer pagamento a que 

se fizer jus a contratada. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula Décima Segunda: 

da seguinte dotação orçamentária de 20

deverá ser feita provisão: 

84860    Código da Despesa

0800   Secretaria de Administração e Meio Ambiente

0804    Departamento de Meio Ambiente

18.541.0120.2006  Manutenção das atividades da secretaria

3.3.3.90.39.05.000000  Outros Serv. Terc. 

 

DO FORO: 

Cláusula décima terceira: Fica eleito o foro da Comarca de 

dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente Edital.
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Em caso de inobservância do objeto contratado, a 

estará sujeita às seguintes penalidades: 

a por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais foi 

Suspensão dos direitos de participar de Licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de 

01(um) ano, dependendo da gravidade da falta. 

cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, em 

desatenção as requisições do Município, mais 5% (cinco por cento) de multa em caso de 

descumprimento das condições estipuladas e constantes neste contrato, é assegurado ao 

proceder a dedução do valor da multa de qualquer pagamento a que 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta 

da seguinte dotação orçamentária de 2020, conforme segue, para os exercícios seguintes 

Código da Despesa 

Secretaria de Administração e Meio Ambiente

Departamento de Meio Ambiente 

Manutenção das atividades da secretaria 

Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica/Serv. Téc. Profissionais

Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí

dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente Edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

Em caso de inobservância do objeto contratado, a Contratada 

a por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais foi 

Suspensão dos direitos de participar de Licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de 

cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, em 

(cinco por cento) de multa em caso de 

descumprimento das condições estipuladas e constantes neste contrato, é assegurado ao 

proceder a dedução do valor da multa de qualquer pagamento a que 

A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta 

egue, para os exercícios seguintes 

Secretaria de Administração e Meio Ambiente 

Pessoa Jurídica/Serv. Téc. Profissionais 

São Sebastião do Caí/RS para 
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E, assim, por estarem justos e 

presente contrato em 02 (duas

que assinam, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

 

São Sebastião do Caí, RS, ___ de 

 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE                              ______________________

              Prefeito Municipal                                                         Contratada

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

_____________________

 

 

_______________________
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E, assim, por estarem justos e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o 

duas) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que assinam, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

___ de abril de 2020.   

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE                              ______________________

Prefeito Municipal                                                         Contratada

__________________________ 

__________________________ 
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contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o 

) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas, 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE                              ______________________ 

Prefeito Municipal                                                         Contratada 
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EDITAL DE 

 

 A/C 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Edital na m

004/2020, que a empresa

__________________________

_____________________, disporá, na data da assinatura do contrato, dos profissionais 

elencados no item 1.1 do edital, devidamente inscritos no Órgão competente da classe.

 

Local e Data 

  

(nome completo do representante da proponente)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo) 

ANEXO 06 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

nas da Lei, para fins do Edital na modalidade T

, que a empresa _______________________, com sede à 

__________________________, cidade de ____________________

, disporá, na data da assinatura do contrato, dos profissionais 

item 1.1 do edital, devidamente inscritos no Órgão competente da classe.

Representada 

(nome completo do representante da proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
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odalidade Tomada de Preços nº 

, com sede à 

____________________, inscrita no CNPJ nº 

, disporá, na data da assinatura do contrato, dos profissionais 

item 1.1 do edital, devidamente inscritos no Órgão competente da classe. 

(nome completo do representante da proponente) 
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EDITAL DE 

À  
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 
 
Razão Social:  
Endereço:  
CNPJ:  
Telefone e e-mail:  
 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para a 
para a prestação de serviços por equipe multidisciplinar 
 
Contratação de um engenheiro químico
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 
valor mensal de R$____________(_______________________).
 
Contratação de um geólogo ou engenheiro de minas
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 
valor mensal de R$____________(_______________________).
 
Valor total dos serviços contratados R$_______________(____________________________).
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 
comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando 
para este fim o Sr. ______________________, carteira de identidade nº _____________, expedida em 
_____/_____/_____, órgão expedidor _____________________ e CPF nº ____________________, 
como representante legal desta empresa. 
termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos p
estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

 ___________________________, _____ de ________________ de 20

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do(a)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo 

ANEXO 07 

Municipal de São Sebastião do Caí - RS 

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços por equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais

engenheiro químico ou químico industrial, com carga horária mensal de 13 (treze) 
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 

$____________(_______________________). 

geólogo ou engenheiro de minas, com carga horária mensal de 
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 

R$____________(_______________________). 

Valor total dos serviços contratados R$_______________(____________________________).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
o. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 

comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando 
para este fim o Sr. ______________________, carteira de identidade nº _____________, expedida em 

__/_____/_____, órgão expedidor _____________________ e CPF nº ____________________, 
como representante legal desta empresa. Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os 
termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos p
estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

___________________________, _____ de ________________ de 2020. 

 

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
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contratação de empresa especializada 
composta pelos seguintes profissionais abaixo: 

ou químico industrial, com carga horária mensal de 13 (treze) 
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 

, com carga horária mensal de 32 (trinta e duas) 
horas, pelo valor por hora trabalhada de R$___________(__________________________), sendo o 

Valor total dos serviços contratados R$_______________(____________________________). 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
o. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 

comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando 
para este fim o Sr. ______________________, carteira de identidade nº _____________, expedida em 

__/_____/_____, órgão expedidor _____________________ e CPF nº ____________________, 
Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os 

termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos 

__________________________________________________________ 

representante legal da empresa 
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EDITAL DE 

 

A/C  

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

________________________

que se exime de apresentar ou responsabilizar

local que a análise seja de competência do ente licenciador municipal. 

Local e Data 

  

(nome completo do
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

DECLARAÇÃO (modelo 

ANEXO 08 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________________________, e do CPF nº ______________________, DECLARA, 

que se exime de apresentar ou responsabilizar-se por projetos de atividades de impacto 

local que a análise seja de competência do ente licenciador municipal. 

 

Representada 

(nome completo do representante da proponente)
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______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____, e do CPF nº ______________________, DECLARA, 

se por projetos de atividades de impacto 

local que a análise seja de competência do ente licenciador municipal.  

representante da proponente) 
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EDITAL DE 

 

OBJETO: 

 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria técnica ambiental 
Ambiente, visando o licenciamento ambiental de atividades de impacto local e a gestão 
ambiental municipal. 

 Parágrafo único: O presente Termo de Referência, bem como o edital proposto, 
basearam-se no Edital Tomada
Caí/RS, que segue acostado ao presente Termo.

 
DO SERVIÇO A SER PRESTADO:

O serviço deverá ser prestado por equipe multidiciplinar composta por profissionais 
que atendam os seguintes perfis:

01 engenheiro químico ou químico industrial

01 geólogo ou engenheiro de minas

 A carga horária mensal será de 
seguinte forma: 

Engenheiro químico ou químico ind

Geólogo ou engenheiro 

 A CONTRATADA deverá estar devidamente registrada junto ao conselho profissional 
competente, bem como todos os técnicos designados para o cumprimento do contrato. 

As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão:

Análise dos processos de licenciamento ambiental protocolizados junto ao Setor de 
Meio Ambiente do município, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

TIPO TÉCNICA E PREÇO 

ANEXO 09 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria técnica ambiental junto à Secretaria de A
Ambiente, visando o licenciamento ambiental de atividades de impacto local e a gestão 

Parágrafo único: O presente Termo de Referência, bem como o edital proposto, 
Edital Tomada de Preços 004/2020 do Município de 

/RS, que segue acostado ao presente Termo. 

DO SERVIÇO A SER PRESTADO: 

O serviço deverá ser prestado por equipe multidiciplinar composta por profissionais 
que atendam os seguintes perfis: 

engenheiro químico ou químico industrial; 

ou engenheiro de minas. 

A carga horária mensal será de 45 horas, distribuídas entre os profissionais da 

Engenheiro químico ou químico industrial: 13 horas mensais. 

ou engenheiro de minas: 32 horas mensais. 

A CONTRATADA deverá estar devidamente registrada junto ao conselho profissional 
competente, bem como todos os técnicos designados para o cumprimento do contrato. 

As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão:

se dos processos de licenciamento ambiental protocolizados junto ao Setor de 
Meio Ambiente do município, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
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Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de 
junto à Secretaria de Administração e Meio 

Ambiente, visando o licenciamento ambiental de atividades de impacto local e a gestão 

Parágrafo único: O presente Termo de Referência, bem como o edital proposto, 
do Município de São Sebastião do 

O serviço deverá ser prestado por equipe multidiciplinar composta por profissionais 

horas, distribuídas entre os profissionais da 

A CONTRATADA deverá estar devidamente registrada junto ao conselho profissional 
competente, bem como todos os técnicos designados para o cumprimento do contrato.  

As atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA serão: 

se dos processos de licenciamento ambiental protocolizados junto ao Setor de 
Meio Ambiente do município, com elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
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coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 
acompanhados de ART e devidamente assinados;

Vistorias técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental protocolicados 
junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 
devidamente assinados; 

Emissão de licenças ambientais
licenciamento ambiental disponibilizados pelo município;

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as atividades 
licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislaçã

Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da elaboração 
de programas e projetos da Secretaria Municipal de A
visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do municíp
elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à FEPAM, 
IBAMA, MP e poder judiciário. 

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 
de elaboração de relatórios de vistoria e parecer

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 
pertinentes, acompanhados de ART, para os processos 
desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 
período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal; 

Elaborar, desenvolver e implementar 
voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 
outros.  

  Os serviços serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de 
Caí, junto à Secretaria de Administração 
entre a CONTRATANTE e CONTRATADA

A CONTRATADA deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 
cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
Em hipótese de alteração de um dos profissionais, a CONTRATADA deverá informar 
previamente a CONTRATANTE. 
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coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 
s de ART e devidamente assinados; 

Vistorias técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental protocolicados 
junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 

Emissão de licenças ambientais e florestais utilizando a infra-estrutura e o sistema de 
licenciamento ambiental disponibilizados pelo município; 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as atividades 
licenciáveis, incluindo a revisão e adequação à legislação vigente; 

Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da elaboração 
de programas e projetos da Secretaria Municipal de Administração 
visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do municíp
elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à FEPAM, 
IBAMA, MP e poder judiciário.  

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 
de elaboração de relatórios de vistoria e pareceres técnicos, mediante solicitação expressa;

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 
pertinentes, acompanhados de ART, para os processos ambientais relativos à atividades 
desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 
período de duração do contrato, nas esferas estadual e federal;  

orar, desenvolver e implementar em conjunto com Administração
voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

Os serviços serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de 
dministração e Meio Ambiente, em dias previamente acordados 

TANTE e CONTRATADA.  

A CONTRATADA deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 
cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
Em hipótese de alteração de um dos profissionais, a CONTRATADA deverá informar 

a CONTRATANTE.  
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coordenadas geográficas, fundamentados na legislação e normas técnicas vigentes, 

Vistorias técnicas referente aos processos de licenciamento ambiental protocolicados 
junto ao Setor de Meio Ambiente do município, com emissão de relatórios de vistoria 

estrutura e o sistema de 

Revisão e elaboração de novos formulários e termos de referência para as atividades 

Assessoria no sistema de gestão ambiental do município, participando da elaboração 
 e Meio Ambiente que 

visem à busca de incentivos para melhoria das condições ambientais do município, 
elaboração de laudos e pareceres, toda vez que solicitado, a serem entregues à FEPAM, 

Assessoria à fiscalização ambiental municipal, através de vistorias técnicas seguidas 
es técnicos, mediante solicitação expressa; 

Responsabilidade técnica, elaboração de laudos e pareceres técnicos, com fotos e 
coordenadas geográficas, fundamentados na legislação vigente e normas técnicas 

ambientais relativos à atividades 
desenvolvidas pelo município, que tenham licença vigente, ou venham a ter durante o 

Administração, atividades 
voltadas à educação ambiental, inclusive seminários e palestras em datas comemorativas e 

Os serviços serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
as previamente acordados 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente os profissionais destacados para o 
cumprimento do contrato, com seus respectivos cadastros junto ao conselho profissional. 
Em hipótese de alteração de um dos profissionais, a CONTRATADA deverá informar 
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A contratante reserva-se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional 
da equipe CONTRATADA que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas 
da função. 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias deter
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 
mesma semana. 

A prestação de serviços específicos de geologia

deste edital, compreenderá, no mínimo, 01 (uma) visita semana, cu

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

 A prestação de serviços específicos de engenharia química

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podendo 

ultrapassar a carga horária de 13 

acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessária 

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

disponíveis. 

 

DO VALOR ESTIMADO:  

O valor estimado para 
meios oficiais, considerando a média ponderada do valor praticado por hora nos municípios 
da região que têm contratos vigentes com objetos semelhantes ao pretendido. 

Valor estimado por hora: R$
(quatro mil e cento e quarenta reais

Serão aceitas propostas com valor/hora até 10% acima do estimado pelo Município, 
conforme especificado no item 3.2.
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se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional 
da equipe CONTRATADA que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias deter
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 

A prestação de serviços específicos de geologia ou engenharia de minas

deste edital, compreenderá, no mínimo, 01 (uma) visita semana, cuja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

à sede da Administração, mesmo que já tenha realizado a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis.

A prestação de serviços específicos de engenharia química 

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podendo 

ultrapassar a carga horária de 13 (treze) horas mensais. As visitas semanais poderão ser 

acordadas com o responsável pela Secretaria da Administração e Meio Ambiente, todavia, 

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessária 

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

O valor estimado para investimento foi calculado a partir de pesquisa de mercado em 
meios oficiais, considerando a média ponderada do valor praticado por hora nos municípios 
da região que têm contratos vigentes com objetos semelhantes ao pretendido. 

Valor estimado por hora: R$ 92,00 (noventa e dois reais), totalizando R$
quatro mil e cento e quarenta reais) para 45 horas de serviços prestados.

Serão aceitas propostas com valor/hora até 10% acima do estimado pelo Município, 
conforme especificado no item 3.2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

se o direito de solicitar a substituição de qualquer profissional 
da equipe CONTRATADA que não estiver atendendo a contento as necessidades técnicas 

Em caso de feriados ou faltas justificadas nos dias determinados para 
desenvolvimento dos trabalhos, as horas deverão ser compensadas preferencialmente na 

ou engenharia de minas, objeto 

ja carga horária mensal 

não poderá ultrapassar o montante de 32 (trinta e duas) horas. Salienta-se que, a depender 

da demanda desta Municipalidade, poderá o profissional ser acionado para que compareça 

a visita da semana, desde que não 

exceda o limite mensal de horas. Ademais, quando necessária a assessoria, a Contratada 

poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação disponíveis. 

 ou química industrial, 

objeto deste edital, será variável a depender das demandas da Municipalidade, não podendo 

horas mensais. As visitas semanais poderão ser 

e Meio Ambiente, todavia, 

devendo ser respeitado o mínimo de 02 (duas) visitas mensais. Ademais, quando necessária 

a assessoria, a Contratada poderá ser requisitada por todos os meios de comunicação 

investimento foi calculado a partir de pesquisa de mercado em 
meios oficiais, considerando a média ponderada do valor praticado por hora nos municípios 
da região que têm contratos vigentes com objetos semelhantes ao pretendido.  

), totalizando R$ 4.140,00 
horas de serviços prestados.  

Serão aceitas propostas com valor/hora até 10% acima do estimado pelo Município, 
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OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Caberá à empresa vencedora:

Atender a todas as exigências constantes neste Termo de Referência.

Indicar formalmente preposto para representá

Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empre
diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando
ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento do contrato. 

Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorário
despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que 
empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acor
ou dissídios coletivos;  

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a q

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
objeto deste Termo, sem prévia autorização do Município. 

Abster-se de encaminhar qualquer tipo de projeto de licenciamento ambiental de 
âmbito municipal pelo tempo de duração do contrato. 

Retirar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais 
de âmbito municipal que estejam vigente

Acatar orientações do 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas, sem prejuízo à observância e cumprimento

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições
qualificação exigidas neste Termo de Referência.
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OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Caberá à empresa vencedora: 

Atender a todas as exigências constantes neste Termo de Referência.

Indicar formalmente preposto para representá-la na execução do contrato.

Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empre
diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

stos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorário
despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que 
empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acor

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
objeto deste Termo, sem prévia autorização do Município.  

se de encaminhar qualquer tipo de projeto de licenciamento ambiental de 
âmbito municipal pelo tempo de duração do contrato.  

Retirar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais 
de âmbito municipal que estejam vigentes na data de assinatura do contrato.  

Acatar orientações do Executivo Municipal, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas, sem prejuízo à observância e cumprimento da legislação ambiental vigente. 

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições
qualificação exigidas neste Termo de Referência. 
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Atender a todas as exigências constantes neste Termo de Referência. 

la na execução do contrato. 

Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, 
diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesas incidentes sobre os serviços contratados, bem como por cumprir todas as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que 
empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos 

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

ue estiver sujeita.  

se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

se de encaminhar qualquer tipo de projeto de licenciamento ambiental de 

Retirar a responsabilidade sobre eventuais projetos, laudos, ou processos ambientais 
s na data de assinatura do contrato.   

se à mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

da legislação ambiental vigente.  

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

 
 

Apresentar os profissionais das áreas técnicas referidos nos itens 2.1 e 2.2 
habilitados, devidamente registrados em seus respectivos conselhos profissionais e 
possuindo vínculo ativo com a CONTRATADA.

 
CABERÁ AO MUNICÍPIO: 

Permitir acesso dos empregados da Empresa às suas dependências para execução 
dos serviços. 

Prestar as informações e os 
que venham a ser solicitados pelos profissionais técnicos da CONTRATADA.

Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 
contratadas, tais como: computadores, câmera fotográf

Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da CONTRATADA às 
vistorias necessárias para execução do contrato. 

Designar servidor para exercer a fiscalização do contrato.

Comunicar oficialmente a CONTRATADA sobre quaisque
cumprimento do contrato.  

Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.

 
JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE TÉCNICA E PREÇO

O presente Termo de Referência tem por objetivo balizar o Edital de Tomada de 
Preços e a consequente contratação de empresa especializada no objeto acima descrito. 
Optou-se por realizar Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo Técnica e 
Preço, pelos motivos abaixo elencados:

Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativ
autorização, seja qual for o tipo da vegetação e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, 
avançado ou clímax). Mesmo um simples bosqueamento (retirada da vegetação do sub
bosque da floresta) ou a exploração florestal sob regime de manejo 
retirada seletiva de exemplares comerciais (cipós, espécies ornamentais, espécies 
medicinais, toras de madeira, etc.) não podem ser realizados sem o amparo da 
AUTORIZAÇÃO para supressão, sendo assim um ato unilateral da Administração Públ
discricionário e precário. 
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Apresentar os profissionais das áreas técnicas referidos nos itens 2.1 e 2.2 
ente registrados em seus respectivos conselhos profissionais e 

possuindo vínculo ativo com a CONTRATADA. 

Permitir acesso dos empregados da Empresa às suas dependências para execução 

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos processos analisados, 
que venham a ser solicitados pelos profissionais técnicos da CONTRATADA.

Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 
contratadas, tais como: computadores, câmera fotográfica, GPS, e outros. 

Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da CONTRATADA às 
vistorias necessárias para execução do contrato.  

Designar servidor para exercer a fiscalização do contrato. 

Comunicar oficialmente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas verificadas no 

Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE TÉCNICA E PREÇO: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo balizar o Edital de Tomada de 
te contratação de empresa especializada no objeto acima descrito. 

se por realizar Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo Técnica e 
Preço, pelos motivos abaixo elencados: 

Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativ
autorização, seja qual for o tipo da vegetação e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, 
avançado ou clímax). Mesmo um simples bosqueamento (retirada da vegetação do sub
bosque da floresta) ou a exploração florestal sob regime de manejo 
retirada seletiva de exemplares comerciais (cipós, espécies ornamentais, espécies 
medicinais, toras de madeira, etc.) não podem ser realizados sem o amparo da 
AUTORIZAÇÃO para supressão, sendo assim um ato unilateral da Administração Públ
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Apresentar os profissionais das áreas técnicas referidos nos itens 2.1 e 2.2 
ente registrados em seus respectivos conselhos profissionais e 

Permitir acesso dos empregados da Empresa às suas dependências para execução 

esclarecimentos pertinentes aos processos analisados, 
que venham a ser solicitados pelos profissionais técnicos da CONTRATADA. 

Fornecer equipamentos e materiais necessários para o desempenho das funções 
ica, GPS, e outros.  

Acompanhar, com veículo oficial, os profissionais técnicos da CONTRATADA às 

r falhas verificadas no 

Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados. 

O presente Termo de Referência tem por objetivo balizar o Edital de Tomada de 
te contratação de empresa especializada no objeto acima descrito. 

se por realizar Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo Técnica e 

Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa depende de 
autorização, seja qual for o tipo da vegetação e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, 
avançado ou clímax). Mesmo um simples bosqueamento (retirada da vegetação do sub-
bosque da floresta) ou a exploração florestal sob regime de manejo sustentável, para 
retirada seletiva de exemplares comerciais (cipós, espécies ornamentais, espécies 
medicinais, toras de madeira, etc.) não podem ser realizados sem o amparo da 
AUTORIZAÇÃO para supressão, sendo assim um ato unilateral da Administração Pública, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

 
 

O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

O serviço a ser prestado é predominantemente intelectual e complexo, abrangendo a 
elaboração de laudos referentes aos processos de licenciamento, a interpretação e 
aplicação da legislação existente em nível Federal, Estadual e Municipal, bem como análise 
de processos. 

Justifica-se ainda que o objeto citado requer experiência e domínio dos profissionais 
nos assuntos ligados ao licenciamento ambiental, análise interpretativa e conclusiva nos 
pareceres e laudos técnicos das questões ambientais envolvendo a municipalidade.
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O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

prestado é predominantemente intelectual e complexo, abrangendo a 
elaboração de laudos referentes aos processos de licenciamento, a interpretação e 
aplicação da legislação existente em nível Federal, Estadual e Municipal, bem como análise 

se ainda que o objeto citado requer experiência e domínio dos profissionais 
nos assuntos ligados ao licenciamento ambiental, análise interpretativa e conclusiva nos 
pareceres e laudos técnicos das questões ambientais envolvendo a municipalidade.
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O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
de empreendimentos e atividades 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

prestado é predominantemente intelectual e complexo, abrangendo a 
elaboração de laudos referentes aos processos de licenciamento, a interpretação e 
aplicação da legislação existente em nível Federal, Estadual e Municipal, bem como análise 

se ainda que o objeto citado requer experiência e domínio dos profissionais 
nos assuntos ligados ao licenciamento ambiental, análise interpretativa e conclusiva nos 
pareceres e laudos técnicos das questões ambientais envolvendo a municipalidade. 


