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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021 

 

*Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME, EPP e MEI 
conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, sendo assim EXCLUSIVO 
à Micro e Pequenas Empresas. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, no uso de suas atribuições, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que no DIA 17 DE JUNHO DE 2021, às 09:00 
HORAS, no Auditório da Assistência Social, situado na Avenida Santa Rosa, nº 592, Centro, reunir-se-ão o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 73/2021, com a finalidade de receber propostas e 
documentos de habilitação, objetivando  a ELABORAÇÃO DE PROJETO DA FASE II – 
“INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA” EM ÁREA DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL POR RSU E 
ANÁLISE DE PERGOLADO EM ÁREA DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL POR RSU, processando-
se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, Decreto 
Municipal nº 34/2006 e demais condições estabelecidas neste Edital. 

1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a contratação para prestação de serviços conforme segue no 
quadro abaixo: 

Item Descrição 

Item 01 

ESTUDO DA FASE II – “INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA”       referente à 
Licença Única 00298/2018 emitida pela FEPAM, para promover a remediação de área 
degradada por disposição de Resíduos Sólidos Urbanos, área localizada na Linha Buriti. 

    A Investigação Confirmatória compreende uma série de informações, levantamentos e 
estudos destinados à avaliação de contaminação decorrente da operação das atividades 
disposição de resíduos sólidos urbanos, construção civil e saúde. 
 A elaboração da Investigação Confirmatória deve seguir o Termo de Referência – 
ANEXO II, de forma ordenada, com apresentação objetiva e clara, valendo-se de terminologia 
técnica apropriada.  
 Os estudos devem vir acompanhados das devidas ART(s) dos profissionais envolvidos 
nos estudos e levantamentos. Valor de Referência FASE II: R$25.000,00 
 

Item 02 

Elaboração de laudos de análise e laudo de interpretação dos resultados das análises, 
elaborado por profissional habilitado, com a respectiva ART, acompanhado da análise crítica 
da influência do empreendimento, Licença Única 00298 / 2018,  sobre a qualidade das águas 
subterrâneas, analisando estatisticamente os resultados de campanhas anteriores, os pontos de 
montante e jusante e a legislação em vigor acompanhado da respectiva interpretação e 
conclusão para os seguintes parâmetros de monitoramento: Alumínio, Cádmio, Chumbo, 
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Cobre, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, Condutividade Elétrica, Cromo, 
DBO5, DQO, Ferro, Mercúrio, Níquel, Nitrato, pH, Sólidos Totais, Turbidez e Zinco; São três 
poços de monitoramento e de cada poço será feita a coleta para análise. 
Serão feitas duas coletas, uma 0 e outra em novembro/dezembro. 
É obrigatório ter o laudo de interpretação acompanhado da ART do responsável técnico pela 
interpretação. VALOR DE REFERÊNCIA: R$8.000,00 

1.1 O Termo de Referência (FASE II) não exclui a possibilidade de exigência de 
complementações adicionais e/ou adição de nova documentação, quando solicitado por técnico da 
FEPAM. 

1.1.2 Após conclusão dos Laudos referentes à FASE II, havendo necessidade de 
complementação indicada por técnico da FEPAM, a empresa contratada deverá apresentar as 
informações conforme orientação deste órgão afim de finalizar a referida FASE. 

1.2 No laudo de Análise/Parecer de conclusão da FASE II deverá constar de forma clara e 
precisa, com base no estudo confirmatório efetuado, se a área analisada teve a contaminação 
confirmada ou não, para FINS DE planejamento da próxima etapa para INVESTIGAÇÃO 
DETALHADA e/ou execução de projeto de remediação e monitoramento de área degradada. 

1.3 A contratada será responsável por efetuar a coleta, o envio ao laboratório para análise e 
emitir os respectivos laudos/parecer, que deverão estar acompanhados das ART's para os itens 1 e 2. 

1.3.1 o laboratório responsável pelas análises, deverá ser cadastrado junto a FEPAM, 
habilitado para todos os parâmetros analisados conforme o meio amostrado, preferencialmente com 
certificação abnt/iso 17.025.  

1.4 Na proposta, deverão estar inclusas quaisquer taxas com materiais necessários à coleta, 
como frascos, preservantes, transporte e/ou outros materiais de amostragem; o envio de amostras ao 
laboratório; despesas com análises clínicas das amostras; análises e interpretação de resultados e, 
emissão de laudos/pareceres e ART's. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 30/2021 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 30/2021 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio 
de seu Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada. 

3.1.1 A identificação será realizada através da apresentação de cópia de um documento de identificação com 
foto, com validade e reconhecimento em todo território nacional, acompanhada do original. 

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
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a) Quando representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar: 

a.1) Registro comercial, se empresa individual; 

a.2) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 
sociedade civil; 

a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) Por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame; 

a.6) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações; 

a.7) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação – ANEXO III; 

a.8) Declaração firmada por contador de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

b) Quando representada por Procurador, deverá apresentar: 

b.1) Todos documentos anteriormente mencionados, da alínea a.1 à a.8 e; 

b.2) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.3) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da empresa licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato 
de investidura do outorgante como Representante Legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta 
de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a empresa 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

3.5.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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4.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das empresas licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão Presencial, o Pregoeiro, inicialmente receberá os 
envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma empresa licitante retardatária. 

4.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos 
demais atos do certame. 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 A proposta cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada 
em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada, carimbada e assinada pelo 
Representante Legal da empresa licitante, ser digitada e redigida em linguagem clara, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas e deverá conter: 

a) Razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail (se houver) para contato; 

b) Descrição completa dos serviços a serem prestados, referências e demais dados; 

c) Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora; 

e) A empresa licitante somente poderá cotar os itens pertinentes ao seu ramo de atividade. 

f) Para efeitos de julgamento da presente licitação será levado em conta o menor preço por 
item/unidade (preço da unidade). 

g) Na proposta, deverão estar inclusas quaisquer taxas com materiais necessários à coleta, como 
frascos, preservantes, transporte e/ou outros materiais de amostragem; o envio de amostras ao 
laboratório; despesas com análises clínicas das amostras; análises e interpretação de resultados e, 
emissão de laudos/pareceres e ART's 

Observação: Serão considerados para fins de julgamento os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais se houver também em eventual contratação. 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora da oferta de valor mais 
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor até a proclamação da vencedora. 

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances. 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à empresa licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1 Dada a palavra à empresa licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova proposta. 
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6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$5,00 (CINCO REAIS). 

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste Edital. 

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 
empresa licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, 
sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as empresas 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a empresa licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) Contiverem opções de preços alternativos; 

c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 
do item 5; 

e) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 

6.15 Da sessão pública do Pregão Presencial será lavrada Ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das empresas licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.16 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras/Licitações deste Município, 
conforme subitem 15.1 deste Edital. 

6.17 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas no mesmo ato as empresas licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a empresa licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA: 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual (Pessoa Jurídica); 

a.1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

a.2) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

Observação: Será dispensada da apresentação no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 
7.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste 
edital. 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto a dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) Certidão Conjunta Negativa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Declaração, expedida por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, relatando que a 
empresa licitante já executou o serviço objeto deste edital, comprovando aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 
presente Pregão Presencial Nº 30/2021.  

Obs.: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto licitado e 
sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o período utilizado para tanto 

b) Certificado de Registro no respectivo Conselho, da Empresa e do Profissional Técnico 
responsável pela mesma. Quando concorrer empresa sediada em outro Estado deverá cumprir o 
disposto na Lei nº 5.194 de 24/12/1966 e Resolução nº 413 de 27/06/1997; 

b.1) A empresa licitante deverá apresentar o registro dos profissionais que irão compor a Equipe 
Multidisciplinar nos respectivos órgãos representativos de classe, dentre os quais, ao menos um, 
deverá ser GEÓLOGO. 

   

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA: 
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a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do 
documento. 

7.1.6 - OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358-02 (ANEXO IV); 

b) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública ANEXO V; 

 c) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista – ANEXO VI. 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, previstos no item 7.1.2 e 7.1.3, deste 
Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
Regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pela empresa, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do Pregão Presencial será suspensa, podendo o 
Pregoeiro fixar desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as empresas licitantes já 
intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação da 
empresa licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no 
item 14, alínea "a", deste Edital. 

7.4 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a empresa licitante retirá-lo após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante que ofertar o menor preço 
por unidade será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a empresa licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das empresas licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva empresa licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 
proporcionará as empresas licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recorrer por parte da empresa licitante. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão Presencial, a 
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
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9.2 Constará na Ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas 
as demais empresas licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 
no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 
imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do Pregão 
Presencial, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 
razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará o licitante 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 Os serviços prestados deverão ser de 1ª Qualidade, de acordo como aos demais 
consumidores/clientes/contratantes. 

10.4 É de competência do licitante vencedor, para prestação do serviço: 

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da Administração e do 
Termos de Referência - FEPAM; 

b) Após entrega dos Laudos referentes à FASE II, havendo necessidade de complementação 
indicada por técnico da FEPAM, a empresa contratada deverá apresentar as informações conforme 
orientação deste órgão afim de finalizar a referida FASE. 

c) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à Administração ou a 
terceiros, por dolo ou culpa; 

d) Efetuar as análises em laboratório cadastrado junto a FEPAM, habilitado para todos os 
parâmetros analisados conforme o meio amostrado, preferencialmente com certificação ABNT/ISO 
17.025.  

e) Cumprir as determinações da Administração; 

f) Prestar a execução do contrato na forma ajustada; 

g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do objeto do presente Edital; 

h) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja 
por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser 
exigidas por força de Lei; 

i) Prestar os serviços de acordo com o Objeto (item 1) do presente Edital e em conformidade com o 
contrato e legislação pertinente; 

j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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k) Arcar com todas as despesas como transporte, hospedagem, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do licitante. 

10.5 É de competência do Município (Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente): 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

b) Garantir à Contratada, o livre e seguro acesso aos pontos de coleta; 

c) Prestar ao licitante toda e qualquer informação, por este solicitado, necessária à perfeita 
execução do Contrato; 

d) Notificar por escrito ao licitante vencedor, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do contrato, fixando prazo para a sua correção; 

e) Efetuar o pagamento ao licitante vencedor conforme determina o Contrato.   

10.6 O prazo de início da vigência do contrato será o de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 
2021. Contudo, se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo implemento de seu 
termo. 

11 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1 Os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade e o interesse da Administração e serão 
coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

11.2 A Licitante vencedora fornecerá todo pessoal necessário à realização do objeto contratual, sem que 
entre contratante e contratado resulte vínculo de natureza trabalhista. 

11.3 Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extra patrimoniais, decorrentes da prestação de serviços 
bem como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, correrão por conta da vencedora da 
presente licitação. 

11.4 Os encargos sociais serão de responsabilidade da empresa contratada, que deverá apresentar guia de 
GPS, quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e IRRF. De acordo com a legislação 
vigente. 

11.5 O prazo de execução dos serviços será 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com a solicitação da 
Administração. 

11.6 A Licitante contratada deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

12 - DO PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado contra empenho após a entrega do estudo/Laudo/Parecer, por intermédio do 
Setor de Tesouraria do Município e mediante a apresentação da nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica), 
correndo a despesa na seguinte rubrica orçamentária da respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal: 

Órgão/ 
Unid. 

Função Sub-Função Programa Projeto/ Atividade Categoria Econômica Nº Despesa 

09.01 20 606 2000 2.900 33.90.39 269 

12.2 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) emitida pela empresa licitante vencedora deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do número do Processo de Licitação, número do Pregão Presencial 
e/ou da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
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12.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo 
servidor responsável pela fiscalização do contrato (Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente). 

12.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa licitante vencedora 
com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

12.5 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 

13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

13.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

14 - DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão Presencial ou de 
contratada, as empresas licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

d) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

f) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
Contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa licitante vencedora, quando for o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à empresa licitante vencedora em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Campina das Missões, Setor de 
Compras/Licitações, sito na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, por telefone (55) 3567-
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1120, e-mail licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br, em horário de expediente, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão Presencial 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras/Licitações. 

15.3 Somente serão aceitos pedidos de impugnações, os documentos em vias originais devidamente 
carimbadas e assinadas, protocolados junto a Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, ou por 
e-mail exclusivo: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 

15.4 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as empresas licitantes façam constar na documentação 
seus dados de contado – número de telefone, e-mail, endereço completo com CEP. 

15.6 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por funcionário deste Município, ou, 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.7 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.2 e 7.1.3, serão tidas como 
originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

15.8 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

15.9 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.10 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666-93). 

15.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja. 

 

Campina das Missões – RS, 01 de junho de 2021. 

 

 
 

____________________ 
Carlos Justen 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. XX/2021 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMPINA DAS MISSÕES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO FASE II E 
ANÁLISE DE AMOSTRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS 
PARA MATRÍCULA 298/2018 - LICENÇA ÚNICA FEPAM. 
 

 
O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa na Avenida Santa Teresa, 821, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº. 
87.612.859/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF 
sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE e, a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na Rua         , nº.        , Bairro         , na cidade de              
, inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu representante 
legal, Sr          , inscrito no CPF sob nº. XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, 
tem como justo e contratado o seguinte: 
 
As PARTES CONTRATANTES sujeitam-se às normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e as cláusulas contratuais. 
1 - DO OBJETO E DO PREÇO: 
1.1 A contratada compromete-se a executar os seguintes serviços ao contratante, conforme Processo 
Administrativo 053/2021, Pregão Presencial 30/2021: 

Item Descrição 

Item 01 

ESTUDO DA FASE II – “INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA”       referente à 
Licença Única 00298 / 2018 emitida pela FEPAM, para promover a remediação de área 
degradada por disposição de Resíduos Sólidos Urbanos, área localizada na Linha Buriti. 

    A Investigação Confirmatória compreende uma série de informações, levantamentos e estudos 
destinados à avaliação de contaminação decorrente da operação das atividades disposição de 
resíduos sólidos urbanos, construção civil e saúde. 
 A elaboração da Investigação Confirmatória deve seguir o termo de referência de forma 
ordenada, com apresentação objetiva e clara, valendo-se de terminologia técnica apropriada.  
 O termo de referência não exclui a possibilidade de exigência de complementações 
adicionais e/ou adição de nova documentação, quando solicitado por técnico da FEPAM. 
 Todos os documentos devem ser assinados por responsáveis técnicos habilitados. 
 A documentação deverá ser apresentada na ordem em que está relacionada. 
        Os estudos devem vir acompanhados das devidas ART(s) dos profissionais envolvidos nos 
estudos e levantamentos. 
 

Item 02 

Elaboração de laudos de análise e laudo de interpretação dos resultados das análises, elaborado 
por profissional habilitado, com a respectiva ART, acompanhado da análise crítica da influência 
do empreendimento, Licença Única 00298 / 2018,  sobre a qualidade das águas subterrâneas, 
analisando estatisticamente os resultados de campanhas anteriores, os pontos de montante e 
jusante e a legislação em vigor acompanhado da respectiva interpretação e conclusão para os 
seguintes parâmetros de monitoramento: Alumínio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Coliformes 
Termotolerantes, Coliformes Totais, Condutividade Elétrica, Cromo, DBO5, DQO, Ferro, 
Mercúrio, Níquel, Nitrato, pH, Sólidos Totais, Turbidez e Zinco; São três poços de 
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monitoramento e de cada poço será feita a coleta para análise. 
Anualmente serão feitas duas coletas, uma entre junho/julho e outra em novembro/dezembro. 
É obrigatório ter o laudo de interpretação acompanhado da ART do responsável técnico pela 
interpretação. 

 
2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1 Os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade e o interesse da Administração e serão 
coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 
2.2 Após entrega dos Laudos referentes à FASE II, havendo necessidade de complementação indicada por 
técnico da FEPAM, a empresa contratada deverá apresentar as informações conforme orientação deste órgão 
afim de finalizar a referida FASE. 
2.3 Efetuar as análises em laboratório cadastrado junto a FEPAM, habilitado para todos os parâmetros 
analisados conforme o meio amostrado, preferencialmente com certificação ABNT/ISO 17.025.  
2.4 A contratada fornecerá todo pessoal necessário à realização do objeto contratual, sem que entre 
contratante e contratado resulte vínculo de natureza trabalhista. 
2.5 Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extra patrimoniais, decorrentes da prestação de serviços bem 
como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, correrão por conta da contratada. 
2.6 Os encargos sociais serão de responsabilidade da empresa contratada e deverá apresentar guia de GPS, 
quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e IRRF. De acordo com a legislação vigente. 
2.7 O prazo de execução dos serviços será 120 (cento e vinte dias, após solicitação da Administração. 
2.8 A contratada deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste contrato. 
3 - DO PAGAMENTO: 
3.1 O pagamento será efetuado contra empenho após a entrega do Estudo/Laudo/Parecer, por intermédio do 
Setor de Tesouraria do Município e mediante a apresentação da nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica). 
3.2 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do Processo Administrativo, número do Pregão 30/2021 e/ou da 
Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
3.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo 
servidor responsável pela fiscalização do contrato (Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente). 
3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa licitante vencedora 
com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão a conta da seguinte Unidade Orçamentária da 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente: 

Órgão/ 
Unid. 

Função Sub-Função Programa Projeto/ Atividade Categoria Econômica Nº Despesa 

09.01 20 606 2000 2.900 33.90.39 269 

5 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 
5.1 É de competência da contratada, para prestação do serviço: 

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da Administração e do 
Termos de referência - FEPAM; 

b) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à Administração ou a 
terceiros, por dolo ou culpa; 
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c) Efetuar as análises em laboratório cadastrado junto a FEPAM, habilitado para todos os 
parâmetros analisados conforme o meio amostrado, preferencialmente com certificação ABNT/ISO 
17.025.  

d) Cumprir as determinações da Administração; 

e) Prestar a execução do contrato na forma ajustada; 

f) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
do objeto do presente Edital; 

g) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja 
por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser 
exigidas por força de Lei; 

h) Prestar os serviços de acordo com o Objeto (item 1) do presente Edital e em conformidade com o 
contrato e legislação pertinente; 

i) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

j) Arcar com todas as despesas como transporte, hospedagem, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do licitante. 

5.3 É de competência do Município (Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente): 
b) Garantir à Contratada, o livre e seguro acesso aos pontos de coleta; 

c) Prestar ao licitante toda e qualquer informação, por este solicitado, necessária à perfeita 
execução do Contrato; 

d) Notificar por escrito ao licitante vencedor, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do contrato, fixando prazo para a sua correção; 

  e) Efetuar o pagamento ao licitante vencedor conforme determina o Contrato 
 
6 - DA FISCALIZAÇÃO E VINCULAÇÃO: 
6.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato será do Servidor Público 
Municipal, Nilson Rauber Zimmermann – CPF 469.526.320-34, ou outro servidor especificamente 
designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 
6.2 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo nº 53/2021, Pregão Presencial 
nº 30/2021 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o qual 
deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas 
pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
7 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1 O prazo contratual terá início na data de sua assinatura e o final ocorrerá em 31 de Dezembro de 2021. 
Contudo, se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo implemento de seu termo. 

8 - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
8.1 O presente instrumento contratual poderá ser rescindido em ocorrendo as causas e na forma prevista nos 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 
Parágrafo Único: O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de cinco (05) dias para alegar o que entender de 
direito. 
9 - DAS SANÇÕES: 
9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
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a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 
c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será considerado 
como inexecução  contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 
d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 
 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

9.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

10 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

10.1 As quantidades poderão ser aumentadas e ou diminuídas, de acordo com a Lei de Licitações nº. 
8.666/93, dependendo da necessidade e dos recursos disponíveis. 

11 - DO FORO: 

11.1 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos deste Contrato. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, que vai assinado pelas partes. 

 

Campina das Missões - RS, ____ de ________________ de 20____. 

 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

EMPRESA CONTRATADA 
Representante Legal/Contratado 

 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
...................................... 
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ANEXO II 

Formulário para Licenciamento Ambiental de: 
REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA  

PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E SAÚDE  
(FEPAM) 

FASE II – INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA 

 

 A Investigação Confirmatória compreende uma série de informações, levantamentos e estudos 

destinados à avaliação de contaminação decorrente da operação das atividades disposição de resíduos sólidos 

urbanos, construção civil e saúde. 

 A elaboração da Investigação Confirmatória deve seguir o termo de referência de forma ordenada, 

com apresentação objetiva e clara, valendo-se de terminologia técnica apropriada.  

 O termo de referência não exclui a possibilidade de exigência de complementações adicionais e/ou 

adição de nova documentação, quando solicitado por técnico da FEPAM. 

 Todos os documentos devem ser assinados por responsáveis técnicos habilitados. 

 A documentação deverá ser apresentada na ordem em que está relacionada. 

1. INFORMAÇÕES PARA FASE II – INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA 

1.1 Análise dos dados existentes: 

Descrever os sistemas de proteção ambiental existentes e o estágio atual em termos de operação e 
manutenção. 

1.2 Com base nos resultados do relatório de avaliação preliminar, apresentar relatório técnico 
descritivo acompanhado de levantamento planialtimétrico e planta da área do depósito de 
resíduos em escala não inferior a 1:1000, indicando: 

a) O posicionamento da área de disposição de resíduos 
b) O posicionamento da área de tratamento de lixiviado (lagoas) 
c) Sentido de escoamento das águas superficiais 
d) Área de abastecimento de veículos caso exista 
e) Áreas de tratamento de resíduos (compostagem, reciclagem, etc.) 
f) Poços de Monitoramento 
g) Infraestrutura implantada 
h) Cercamento 
i) A identificação dos locais onde foram constatadas situações de perigo, se aplicável 
j) A identificação dos locais onde foram desencadeadas medidas emergenciais, se aplicável 
k) A identificação dos locais onde possam existir receptores potenciais ou bens a proteger na área 
interna do aterro 
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l) Pontos de interferência que possam constituir caminhos preferenciais para o transporte de 
contaminantes (canais de drenagens pluviais, corpos hídricos, poços de captação de água, entre 
outros) 

1.3 Com base nos resultados do relatório de avaliação preliminar, apresentar relatório técnico 
descritivo acompanhado de levantamento planialtimétrico e planta da área do empreendimento 
e seu entorno (distância mínima de 500 metros das divisas da propriedade) em escala não 
inferior a 1:2000, indicando: 

a) Os limites da área do empreendimento 
b) Residências de núcleos habitacionais (indicar distância) 
c) Recursos hídricos (indicar distância) 
d) Direção predominante dos ventos 
e) A identificação dos locais onde foram constatadas situações de perigo, se aplicável 
f) A identificação dos locais onde foram desencadeadas medidas emergenciais, se aplicável 
g) A identificação dos locais onde possam existir receptores potenciais ou bens a proteger na área 

interna e externa ao aterro 
h) Pontos de interferência que podem constituir caminhos preferenciais para o transporte de 

contaminantes (canais de drenagens pluviais, corpos hídricos, poços de captação de água, entre 
outros) 

1.4 Dados climatológicos: 

Pesquisa, compilação e análise de dados climatológicos 
a) Devem ser apresentados valores mensais preexistentes correspondentes ao maior período de 

observação da precipitação e evapotranspiração 
b) Excedente hídrico (mm/ano) 
c) Direção predominante dos ventos 

1.5 Caracterização do Depósito de Resíduos: 

Apresentar relatório técnico descritivo e planta planialtimétrica, na escala 1:500 com perfis, após 
confirmação através de investigação de campo, contemplando os seguintes itens: 

a) Área com disposição de resíduos 

b) Altura e profundidade do depósito 

c) Cubagem dos resíduos dispostos 

d) Tipologia e estágio atual de decomposição (análise gravimétrica, relação C/N) 

e) Condições de confinamento 

f) Distância do nível freático 

1.6 Caracterização geológica e pedológica 

1.6.1 Descrição do método das sondagens 

1.6.2 Descrição do perfil de sondagem 

1.6.3 Texto explicativo com resumo da descrição dos solos, contemplando a descrição dos 
horizontes 

1.6.4 Tabelas com os resultados da determinação da granulometria, porosidade total e porosidade 
efetiva 

1.6.5 Descrição da estratigrafia e permeabilidade do solo na zona de resíduos 

1.6.6 Planta com a localização das sondagens executadas e pontos de amostragem (com 
coordenada geográfica) 
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OBS.: A profundidade final de investigação deverá possibilitar a identificação e caracterização de 
todas as camadas importantes para a movimentação dos contaminantes no local investigado e 
consolidação do modelo conceitual da área. 

1.7 Caracterização hidrogeológica 

1.7.1 Descrição dos detalhes construtivos dos poços, nome e localização de cada um com 
coordenadas geográficas 

1.7.2 Delineamento do nível freático, cota topográfica da boca do poço e medição do nível 
d’água para o cálculo do potencial hidráulico em cada poço de monitoramento, com 
medidas realizadas na mesma data 

1.7.3 Condutividade hidráulica em todos os poços de monitoramento instalados (mínimo 1 poço 
a montante e 3 poços a jusante) 

1.7.4 Velocidades de fluxo das águas subterrâneas nas unidades hidrogeológicas condicionantes 
para o transporte dos contaminantes, considerando o sentido de movimentação no local 

1.7.5 Mapa potenciométrico da área 

1.7.6 Texto explicativo com resumo da hidrogeologia local 

1.7.7 Estudo de vulnerabilidade do aqüífero, justificando tecnicamente o método adotado 

1.8 Plano de amostragem e resultados 

1.8.1 Equipe de profissionais que participaram da execução dessa etapa 

1.8.2 Meios amostrados e parâmetros analisados, conforme tabela 01 

1.8.3 Número, profundidade e a localização dos pontos de amostragem:  

a) Lixiviado: no mínimo 2 amostras representativas 

b) Água subterrânea: no mínimo 1 amostra a montante e 3 amostras a jusante e ou a cada 
50 metros no perímetro do entorno da área com resíduos, justificando tecnicamente 
conforme mapa potenciométrico da área (dinâmica e fluxo das águas subterrâneas) 

c) Solos: no mínimo 1 amostra a montante e 3 amostras a jusante e ou a cada 50 metros no 
perímetro do entorno da área com resíduos. A análise deve ser realizada na 
profundidade de 0 a 20 cm de profundidade, imediatamente abaixo da camada de 
resíduos, no máximo na profundidade de 10 metros ou conforme alterações que 
indiquem uma contaminação, como alteração de cor, vegetação, entre outras 

d) Água superficial: no mínimo 1 amostra a montante e 2 amostras a jusante 

1.8.4 Técnicas, metodologia de coleta, conservação e análises de amostras 

1.8.5 Número de campanhas de amostragem 

1.8.6 Tabela 01: Lista de referência de parâmetros a serem analisados, conforme o meio e a etapa 
de 
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investigação.

PARÂMETROS
Água 

subterrânea

Solos ou 

Sedimentos

Água 

superficial
LIXIVIADO

BACTERIOLÓGICOS

Coliformes totais CD CD C

Escherichia coli CD CD C

GERAL (Físicos, biológicos, organolépticos)

1,2 diclorobenzeno D D

1,4 diclorobenzeno D D

Alcalinidade CD C

Alumínio CD CD C

Cloretos CD CD C

Condutividade elétrica CD CD C

DBO5 CD CD C

DQO CD CD C

Dureza total D

Etilbenzeno D D

Fenol total D D C

Ferro CD CD C

Fosfato total D  CD C

Manganês CD CD C

Monoclorobenzeno D D

Nitrogênio amoniacal CD CD C

Nitrogênio Kjeldahl CD CD C

OD CD CD

Óleos e graxas D D C

pH CD CD C

Sódio CD C

Sólidos Suspensos C

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) CD C

Sulfato CD D C

Sulfetos D D C

Surfactantes D D C

Temperatura CD CD C

Tolueno D D

Turbidez CD D C

Xileno D D

Zinco D CD D C

INORGÂNICOS (risco à saude)

Antimônio D D

Arsênio D CD D C

Bário D D C

Cádmio CD CD CD C

Chumbo CD CD CD C

Cobre D CD D C

Cromo Total CD CD CD C

Mercúrio CD CD CD C

N-Nitrato CD CD C

N-Nitrito CD CD C

Cianeto total D D

Fluoreto D D

Níquel D CD D C

Selênio D D C  
C - Análise obrigatória na etapa de investigação confirmatória. 
D - Análise na etapa de investigação detalhada baseada na caracterização do lixiviado e no tipo de resíduos 
dispostos na área. 
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PARÂMETROS
Água 

subterrânea
Solos ou 

Sedimentos
Água 

superficial
LIXIVIADO

ORGÂNICOS (risco à saúde)

Acrilamida D D

Benzeno D D

Benzo[a]pireno D D

Cloreto de Vinila D D

1,2 Dicloroetano D D

1,1 Dicloroeteno D D

1,2 Dicloroeteno (cis + trans) D D

Diclorometano D D

Di(2-etilhexil) ftalato D D

Estireno D D

Pentaclorofenol D D

Tetracloreto de Carbono D D

Tetracloroeteno D D

Triclorobenzenos D D

Tricloroeteno D D

AGROTÓXICOS (risco à saúde)

2,4 D + 2,4,5 T D D

Alaclor D D

Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido D D

Aldrin + Dieldrin D D

Atrazina D D

Carbendazim + benomil D D

Carbofurano D D

Clordano D D

Clorpirifós + clorpirifós-oxon D D

DDT+DDD+DDE D D

Diuron D D

Endossulfan (α β e sais) (3) D D

Endrin D D

Glifosato + AMPA D D

Lindano (gama HCH) (4) D D

Mancozebe D D

Metamidofós D D

Metolacloro D D

Molinato D D

Parationa Metílica D D

Pendimentalina D D

Permetrina D D

Profenofós D D

Simazina D D

Tebuconazol D D

Terbufós D D

Trifluralina D D  
C - Análise obrigatória na etapa de investigação confirmatória. 
D - Análise na etapa de investigação detalhada baseada na caracterização do lixiviado e no tipo de resíduos 
dispostos na área. 

Observações:  

1) Os parâmetros analisados e o número de amostras podem ser alterados desde que justificados 
tecnicamente pelo responsável técnico pela investigação e autorizado pela FEPAM. 

2) As sondagens deverão ser executadas o mais próximo possível das áreas potenciais (massa de 
resíduos e locais de armazenamento de chorume), locadas ao longo de todo o perímetro, considerando um 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 

Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 
CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

espaçamento máximo de 50 metros. O número de sondagens a ser efetuada dependerá do tamanho da área 
investigada, sendo no mínimo o número definido neste formulário para cada meio. 

3) O laboratório deverá ser cadastrado junto a FEPAM, habilitado para todos os parâmetros 
analisados conforme o meio amostrado, preferencialmente com certificação ABNT/ISO 17.025.  

4) Deverá ser elaborado laudo de coleta,  com descrição fotográfica do ponto de amostragem, nome 
do técnico, número de registro no respectivo conselho de classe, descrição do método e norma técnica 
utilizada como referência. 

5) Deverão ser explicitadas as metodologias analíticas, limites de detecção, incertezas, listagem de 
equipamentos utilizados com identificação dos certificados de calibração e respectiva validade. 

 
 Na etapa de investigação confirmatória devem ser analisados os parâmetros acima, conforme o meio 

amostrado, a fim de confirmar a contaminação do meio. No caso de confirmação da contaminação, o técnico 

responsável pela investigação deve avaliar a necessidade de investigar poluentes orgânicos específicos ou 

agrotóxicos que conferem risco a saúde, dependendo da caracterização dos resíduos dispostos na área e 

emitir parecer conclusivo no relatório a cerca da necessidade de investigação detalhada, propondo os pontos 

a serem amostrados e justificando tecnicamente. 

1.9 Interpretação dos resultados 

Deve ser elaborado por profissional habilitado, parecer conclusivo a cerca da existência da 
contaminação em cada um dos meios amostrados, anexando: 

1.9.1 Mapa topográfico e potenciométrico com identificação das amostras e coordenadas 
geográficas do ponto amostrado 

1.9.2 Tabela e análise crítica dos resultados analíticos 

1.9.3 Elaboração de parecer conclusivo a cerca da existência de:  

  - solo contaminado 

  - água subterrânea contaminada 

  - água superficial contaminada 

 

Os resultados devem ser comparados com os seguintes valores orientadores: 

 

  1) Caracterização do lixiviado: 

 

  - Padrões de Lançamento das Resoluções Consema nº 128/06 e Conama nº 430/11 

 

  2) Águas subterrâneas: 

 

  - Resultados de análises de amostragens coletadas anteriores à operação do aterro se existir; 

  - Resultados de análises de amostras dos poços de monitoramento localizados a montante do 
empreendimento 

  - Valores de referência estabelecidos na Resolução Conama nº 420/09 

- Valores de referência estabelecidos na Resolução Conama nº 396/08 

- Padrão de potabilidade estabelecido na Portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011 
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  3) Águas superficiais: 

 

 - Comparação de valores de montante e jusante do ponto de lançamento no corpo d’água, se 
existir 

 - Se existir enquadramento do corpo d’água conforme uso preponderante, comparar com os 
limites estabelecidos na Resolução Conama 357/05 

- Padrão de potabilidade estabelecido na Portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011 

                             

 4) Solos: 

 

 - Valores de referência estabelecidos na Resolução Conama nº 420/09 

 - Resultados de análises de amostras de solos a montante do empreendimento 

- Legislação estadual publicada conforme forem determinados os VRQ para o solo do estado 
do Rio Grande do Sul. 

1.10 Modelo conceitual 2 

 Deve ser atualizado e complementado o modelo conceitual 1, gerando uma nova versão deste, 

denominada modelo conceitual 2, que será a base para o planejamento e realização da etapa seguinte de 

investigação detalhada, análise de risco e projeto de intervenção, caso confirmada a contaminação.  

1.11 Ações emergenciais 

 Caso as concentrações nas amostras de água subterrânea, superficiais e solo sejam superiores aos 

valores estabelecidos na legislação ou caso detectado vazamentos de lixiviado no solo ou em corpos d’água, 

presença de catadores, entre outros riscos, o Responsável Legal deverá dar início à investigação detalhada, 

independentemente de manifestação da FEPAM acerca do relatório de investigação confirmatória 

apresentado. 

 Caracterizada a existência de perigo durante a realização da investigação confirmatória, o Responsável 

Legal deverá comunicar imediatamente o fato à FEPAM e adotar prontamente as medidas emergenciais 

cabíveis para sua eliminação. 

 Estas medidas devem ser estabelecidas a partir de uma avaliação prévia da provável extensão da 

contaminação, da natureza dos contaminantes, dos efeitos possíveis a pessoas, meio ambiente e outros bens a 

proteger, identificados no entorno da área, podendo incluir: 

- isolamento da área 

- restrição de uso do solo 

- restrição de consumo de águas superficiais ou subterrâneas 

- confinamento e remoção imediata de resíduos, solos contaminados ou lixiviado gerado no local 

- monitoramento ambiental 
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 Sempre que existir população direta ou indiretamente exposta, as autoridades municipais e o 

responsável pela área devem considerar a necessidade de adoção de medidas imediatas visando tornar o local 

minimamente seguro, até que sejam implantadas as medidas de remediação propriamente ditas. 

1.12 Planejamento da próxima etapa: 

CASO 1: ÁREA CONTAMINADA CONFIRMADA 

 

1.12.1 Planejamento de Investigação detalhada: 

a) Definição da área de abrangência dos estudos e justificativa técnica 

b) Definição dos meios a serem amostrados 

c) Definição das informações e parâmetros a serem levantados 

d) Propriedades do meio físico que governam o transporte dos contaminantes 

e) Características dos contaminantes 

f) Definição da malha de amostragem (número, profundidade e a localização dos pontos de 
amostragem) 

g) Parâmetros a serem analisados (Conforme Tabela 01) 

h) Técnicas, protocolos de amostragem, de preservação de amostras e análises 

i) Número de campanhas de amostragem a serem realizadas 

 

1.12.2 Plano de infraestrutura: 

a) Cronograma de atividades 

b) Previsão de orçamento 

c) Definição do coordenador dos trabalhos e dos profissionais a serem envolvidos 

d) Plano de emergência elaborado por profissional habilitado conforme exigências mínimas da 
norma ABNT NBR 13896:1997, indicando as ações a serem tomadas em caso de acidentes que minimizem 
os danos a saúde e ao meio ambiente, contemplando no mínimo: identificação dos riscos e ações a serem 
tomadas (incêndio, explosão, vazamento de líquidos, entre outros), indicação do coordenador do plano de 
emergência com telefone e endereço de contato atualizado, lista de equipamentos de proteção existentes, 
estratégia de liberação de recursos financeiros e materiais necessários ao atendimento das emergências, 
sistema de comunicação interna e externa (corpo de bombeiros, órgão ambiental, atendimento médico, 
defesa civil/polícia); 

e) Ações emergenciais (cercamento da área e controle de acesso, construção de lagoa emergencial e 
contenção de vazamentos de lixiviados, remoção e confinamento dos resíduos em contato com corpo d’água 
ou lençol freático, estabilização emergencial de taludes, contenção e drenagem de águas superficiais a 
montante do depósito de resíduos, outros); 

OBS.: O Plano para a saúde e segurança dos trabalhadores em todas as fases de investigação e 
intervenção na área é de responsabilidade do empreendedor e da empresa responsável pela execução dos 
trabalhos. 

 

CASO 2: ÁREA NÃO CONTAMINADA 

 

1.12.3 Apresentação de projeto de encerramento conforme formulário FASE IV, etapa 4.1; 
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1.12.4 Apresentação de plano de monitoramento e uso futuro da área conforme formulário FASE 
IV, etapa 4.1; 
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ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
 
 
 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ n° (Nº CNPJ DO LICITANTE), 
sediada na (ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, 
BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara, sob as penas da lei e para os fins 
previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021. 
 

LOCAL, DATA. 
 

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura Representante Legal 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: Pregão Presencial       30/2021 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e 
do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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 (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 

Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 
CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO LICITANTE), 
ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, 
COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara sob as 
penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e 
participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021, bem como ter ciência da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

 LOCAL, DATA. 
 

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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ANEXO   VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 7.1.5 “c”) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou mandatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 


