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PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 

 
 

SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 11 DE AGOSTO DE 2022 
HORÁRIO: 13 horas (tolerância de 5 minutos). 

OBJETO 

 
A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO -CIMASAS, 
conforme especificações constantes dos Anexos que integram este Edital.  

 
Observação: 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública 
do Município de Itajubá que se seguir. 
Endereço completo: 
Departamento de Licitação 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279 

 
 

MENOR VALOR GLOBAL 

Meios para contato: 
Telefone: (35) 9 9898-6949 
E-mail: licitaitajuba@gmail.com 
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. 
Importante: 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licitaitajuba@gmail.com 

 
I – PREÂMBULO: 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA 
ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, por intermédio do MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ através de seu Pregoeiro 
nomeado pela ata de  Assembleia Geral do CIMASAS de 12/05/2022, torna público que fará realizar em seu Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro Estiva, Itajubá/MG, na 
sala de reuniões de Licitações, às 13 (treze) horas do dia 11 de agosto de 2022, o certame licitatório sob a modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, e de 
conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar 123/06, 

Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.2013 e 

demais legislações pertinentes e as condições do presente edital. 

 
II - DO OBJETO 
 
1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO 
SANITÁRIO - CIMASAS mediante as Especificações Técnicas descritas no Anexo I deste edital independente de 
transcrição, observando-se o que segue: 
a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Proposta Detalhe e Especificações –, a qual 
faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os 
licitantes elaborarem suas propostas; 
b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer 
esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta; 
c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, 
inclusive o frete, carga e descarga no local  e outros. 
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III – DA ABERTURA 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado 
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
DATA DA ABERTURA: 11/08/2022 
HORA: 13 Horas 
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves 
Avenida Dr. Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva 
Itajubá – MINAS GERAIS 
CEP 37.500-279 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
 
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
d) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública; 
e) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com 
o CIMASAS, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
 
V – DO CREDENCIAMENTO 
 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou por 
preposto, devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o 
disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital; 
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto ; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com 
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

d) Quando a empresa participante apresentar Contrato Social autenticado para credenciamento ficará 
dispensada de apresentá-lo para habilitação. 
 
e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que 
assim se enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
 
2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele 
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 
 
3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.  
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens 
diversos, conforme for o caso, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam competindo 
entre si. 
 
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 



 

Processo nº 001/2022 
Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) • 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

3

6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este 
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance na 
sessão, observadas as disposições constantes no item IX deste Edital. 
 
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 
10.520/02 deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante o 
ato específico para o credenciamento. 
 
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os 
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este 
certame licitatório, em nome da proponente. 
 
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou 
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados 
para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 
 
VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
 
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão 
entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada: 
 
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante 
de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a 
Declaração de Cumprimento de Habilitação – conforme Anexo III, o Credenciamento e a declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se 
enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
 
b) a não entrega da Declaração de Cumprimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste Edital implicará 
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a 
não aceitação da licitante no certame licitatório; 
 
c) ENVELOPE Nº 01 
    PROPOSTA DE PREÇOS CIMASAS 
    NOME COMPLETO DA LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 
    DATA DE ABERTURA: 11/08/2022 
    HORÁRIO: 13 HORAS 

 
d) ENVELOPE Nº 02 
    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CIMASAS 
    NOME COMPLETO DA LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 
    DATA DE ABERTURA: 11/08/2022 
    HORÁRIO: 13 HORAS 

 
e) os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, ou por cópia 
com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da Equipe de Apoio do 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial onde 
tenham sido publicados ou autenticados digitalmente pela Junta Comercial. 
 
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às 
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa. 
 
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do  
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país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Município 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais poderá ser efetuada, em horário de expediente, no departamento de 
licitações localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Jerson Dias, nº. 
500, Bairro Estiva. 
 
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 
 
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
8. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a 
abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada por lei, podendo ser apresentadas 
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor pertinente 
ao Departamento de Licitações. 
 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA” 
 
1. Ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo IV deste Edital, ou em formulário próprio 
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01 – via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais - R$, 
com dois – 02 – dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em 
conformidade com as especificações constantes deste edital; 
d) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias a contar da data de abertura do pregão. 
 
OBS: APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 01(PROPOSTA) SOMENTE O ANEXO IV OU SEJA A 
PROPOSTA SIMPLIFICADA. Finalizada a etapa de lances e declarado o vencedor e empresa  habilitada terá 
02 (dois) dia úteis para apresentar a proposta realinhada nas planihas referências (anexo VIII )que comprovem a 
exequibilidade da proposta. 
 
2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros; 

 
3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que 
apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão 
desclassificadas. 

 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao valor TOTAL do Objeto deste certame. 
 
5. Não será permitida cotação inferior à quantidade prevista no Edital. 
 
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso. 
 
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
 
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.  
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VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os 
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em: 
 
a) cópia da cédula de identidade autenticada do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) 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; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) 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 exigir. 

 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
 

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e 
entregar o objeto licitado; 

 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa aos Tributos Federais 

(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
 

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, da sede do 
licitante.  

 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de tributos Municipais da sede do licitante.  

 
 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado de 
Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade; 

 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 

Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  
 
4. Compete exclusivamente ao licitante, instruir o processo com a correta situação fiscal, correndo por seu total 
risco a apresentação de informações que não favoreçam concluir pela “Plena regularidade fiscal” 
 
5. Declaração para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme  anexo VI deste Edital. 

8.  A documentação relativa à Regularidade Econômica Financeira consistirá em: 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar, o Plano de 
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 
requisitos de habilitação econômico- financeira estabelecidos no edital.  
 
b) Cópia autenticada do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrado no órgão competente, tudo de acordo com as normas legais. 

 Entende-se por apresentados a forma da Lei o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis que forem assim 
apresentados: 
a) publicados em diário oficial; ou 
b) publicados em jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na junta comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão de 
registro equivalente; ou  
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d) por cópia ou fotocópia do livro diário, devidamente autenticado na junta comercial da sede ou domicílio do licitante, 
inclusive com os termos de abertura e de encerramento; ou 
e) na forma de escrituração contábil digital (ECD) prevista na instrução normativa da RFB n. 787, de 19/11/2007, 
acompanhada da autenticação da junta comercial, conforme disposto no art. 14, inciso II, da instrução normativa n. 
107/2008 do DNRC. Devidamente datados e assinados pelo representante legal da empresa e por profissional de 
contabilidade habilitado e devidamente registrado no conselho regional de contabilidade – CRC. 
 
 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura do representante legal da 
empresa licitante e do seu contador, ou, caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a 
data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no conselho regional de 
contabilidade – CRC são indispensáveis. 
 
Considerar-se-á comprovada a sua boa situação financeira desde que atinja os seguintes índices: 

 
a - Liquidez Corrente =    Ativo Circulante   ≥ 1,00 

Passivo Circulante 
 
Obs: O índice de liquidez corrente se faz necessário para verificar a capacidade da empresa em liquidar seus 
compromissos em curto prazo. 

 
b - Solvência Geral =                Ativo    Total               ≥ 1,00 

           Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 
 
Obs: O índice de Liquidez Geral se faz necessário para verificar a capacidade da empresa em liquidar seus 
compromissos em longo prazo.  
 
c - Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo  < 0,75 
                                                                        Ativo Total 
 
Obs: O índice de endividamento define a participação de recursos financeiros por terceiros, sendo um indicador de risco 
que a empresa apresenta. 
 
Solicita-se a demonstração dos índices financeiros das licitantes pela necessidade de superavit-financeiro necessário para 
que, a empresa vencedora deste certame, possa cumprir os compromissos que terá de assumir, e ainda tendo em vista a 
relevância do serviço público objeto desta licitação, inclusive para a saúde pública, e com vistas à qualidade, 
continuidade e confiabilidade dos serviços. 
 
 9 - A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

 Certidão de registro ou de inscrição na entidade profissional competente, da empresa e do (s) seu (s) 
responsável(eis) técnico(s); 

 Capacitação técnico-profissional: comprovação pela empresa de possuir em quadro permanente, na 
data prevista para o julgamento, profissional de nível superior 01 engenheiro civil /sanitarista e 
01 engenheiro agrônomo/florestal detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecido 
por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente registrado(s) no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(es) de Acervo 
Técnico – CAT, relativa à execução dos seguintes serviços: 

 
Ao Engenheiro Civil /sanitarista: 

 Operação e Manutenção do Aterro sanitário, devidamente licenciado, envolvendo o recebimento, 
compactação, aterramento de lixo, execução de drenagem de líquidos e gases, execução de drenagem 
pluvial, impermeabilização e ampliação de áreas para a disposição de lixo. 
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 Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo estudos de volumetria, projeto de 
aterramento de lixo, rede de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e gasosos para a 
ampliação do aterro sanitário Cimasas,  

 Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Líquidos percolados, composto de tanque 
anaeróbio e lagoa facultativa; 

 
Ao Engenheiro Agrônomo: 

 Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e Compostagem;  

O (s) profissional(s) indicado(s) pelo licitante em sua documentação de habilitação, nos termos desse item, 
deverá(ão) ser o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução dos serviços, nos termos do artigo 30 § 10º da 
Lei 8.666/93, sendo vedada sua substituição por outro(s) profissional(s) sem prévia aprovação da 
CONTRATANTE. 

 

A comprovação de que trata a alínea “b” deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de: 

 Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou 

 Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, 

 Cópia do contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica; ou 

 Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do 
Atestado da Capacidade Técnica; ou 

 No caso de profissional autônomo contratado mediante “contrato de   prestação de serviços” que gere 
vinculo de responsável técnico entre licitante e contratado devidamente registrado em cartório. 

 Deverá ser apresentada como habilitação declaração do(s) profissional(is) aqui referido(s), 
indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica, assumindo o compromisso 
formal de participar dos serviços licitados. 

 
À Empresa: 

 comprovação da capacidade operacional da empresa, através de atestado(s) fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou, diretamente, serviços 
da mesma natureza dos aqui licitados, onde conste a execução dos serviços abaixo relacionados: 

 Operação e Manutenção do Aterro sanitário, devidamente licenciado, envolvendo o recebimento, 
compactação, aterramento de lixo, execução de drenagem de líquidos e gases, execução de 
drenagem pluvial, impermeabilização e ampliação de áreas para a disposição de lixo, com 
quantidade mínima de 1677 toneladas; 

 Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo estudos de volumetria, projeto de 
aterramento de lixo, rede de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e gasosos para a 
ampliação de Aterro sanitário,  

 Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Líquidos percolados, composto de tanque 
anaeróbio e lagoa facultativa; 

 Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e Compostagem;  
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OBSERVAÇÃO: Para fins de atendimentos das alíneas “b” serão aceitos atestados que atendam as 
formalidades expressas no §1º e § 3º do art. 30, da lei Federal 8.666/93. 

 
OBS: SERÁ PERMITIDO AOS LICITANTES A SOMATÓRIA DE ATESTADOS 
 
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, MESMO 
QUE ESTA APRESENTE ALGUMA RESTRIÇÃO.   
 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente 
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de 
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 
da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados. 
 
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos presentes 
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
 
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o 
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1 
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das 
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando 
todas as suas folhas. 
 
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
X – DO JULGAMENTO 
 
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá, 
quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR VALOR GLOBAL do objeto deste Edital e o seguinte: 
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação 
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas 
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor; 
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante  
que desejar efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o 
direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item; 
 
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos 
de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente Edital. 
 
2. Etapa de Classificação de Preços: 
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 
b) a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o 
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes; 
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d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor 
preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 
e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do 
inciso 2 do item X, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –, 
desprezando-se a terceira casa decimal; 
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das 
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 
proposta escrita ofertada; 
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais, a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor; 
i) caso não mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço; 
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva; 
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação; 
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito; 
m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se 
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração; 
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções administrativas 
constantes do item XVII, deste Edital; 
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos, 
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão 
as da proposta. 
 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, 
ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas; 
c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais; 
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas 
e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação 
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse 
fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
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g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo 
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos 
autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame e 
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua 
intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 
término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser 
conhecidos: 
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de três – 03 – 
dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e endereço, 
rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
devidamente comprovado; 
d) ser protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, CEP 37.500-279. 
 
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via publicação no Diário Oficial do 
Município – DOM, no sítio eletrônico http://diariooficial.itajuba.mg.gov.br/. 
 
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito por 
representante que não comprove poder de representação legal. 
 
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, e que, por 
isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.      
   
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade 
superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.   
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12. A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR GLOBAL 
 
XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Itajubá e a licitante vencedora, 
serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
2. O Município de Itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer 
dentro do prazo de três – 03 – dias úteis, contados a partir da convocação. 
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Itajubá. 
 
4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, 
examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
XIII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital. 

2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 
 
4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais. 
 
XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação:  
 

01.01.01.18.541.0001.2003.3.3.90.39.00 
01.01.01.18.541.0001.3003.4.4.90.51.00 

 
XV – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS                      
A prestação dos serviços será conforme Anexo I – Relatório de Especificação -Termo de Referência 
 
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
 
a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de 
que tratará o CONTRATO; 
b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal 
da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas 
necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 
d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A 
inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por 
seu pagamento; 

2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem 
em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução dos serviços; 
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f) a CONTRATADA obriga-se: 
1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos de 

créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e 
expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

2 - a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em 
relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 3 - a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os 
novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 
 
2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 
Contrato. 
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
XVII – DAS PENALIDADES: 
 
1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite 
de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) advertência;  

b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido 
da aplicação da pena.  
 
5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação, ou quando for 
o caso, cobrado judicialmente.  
 
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por 
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no 
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 
três – 03 – dias úteis. 
 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
 
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
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XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas 
interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Itajubá, sem comprometimento da segurança da 
contratação. 
 
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a 
segurança da futura contratação. 
 
3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do item XIX, e 
a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se 
que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 
 
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°. 8.666/93. 
 
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 
 
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da 
Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia 
útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
 
10. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o 
Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 
 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
12. Fazem partes integrantes deste edital: 
 
Anexo I   – Relatório de Especificação (TERMO DE REFERÊNCIA) 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV  – Proposta de Preços; 
Anexo V  – Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados 
Anexo VI – Declaração para fins de participação do Pregão Presencial 
Anexo VII – Minuta do Contrato. 
Anexo VIII – Projetos e Cronograma Físico Financeiro 
Anexo XI             - Modelo Visita Técnica                                                                               
 
          Itajubá, 27 de julho de 2022. 

Olinda Márcia de Oliveira Salvador 
Pregoeiro Port. 152/2022 
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ANEXO I - RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

 
 

Processo Licitatório:   001/2022 
Modalidade:                 PREGÃO 
Número da Licitação: 001/2022 
Aquisição de:                Serviços 
 
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 001/2022, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO 
SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO -CIMASAS 

1. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a Operação e Manutenção da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos do CIMASAS, compreendendo aos seguintes serviços: 

 Operação e manutenção do Aterro Sanitário; 

 Monitoramento de águas subterrâneas e superficiais; 

 Monitoramento de Efluentes; 

 Monitoramento topográfico; 

 Elaboração de estudos técnicos e ambientais; 

 Implantação do novo sistema de tratamento de líquidos percolados; 

 Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e compostagem; 
 
2. PRAZO CONTRATUAL: 30 meses 

Optou-se pela extensão do prazo de contratação deste certame com vistas a obtenção de preços mais vantajosos 
como se segue: 

 Para a construção do sistema de tratamento de líquidos percolados, estes serviços, preveem uma 
movimentação de terra da ordem de 25 000 m³, estas ações, poderão ser realizadas de forma escalonada 
e gradual, pelo mesmo equipamento de operação do aterro sanitário, gerando uma economicidade sobre 
o valor previsto inicialmente para a conclusão desta atividade. 

 Quanto à execução dos estudos técnicos e ambientais previstos para a ampliação do Aterro sanitário, 
para esta atividade se fará necessária a execução de levantamentos topográficos, ensaios laboratoriais, 
sondagens e demais serviços relativos a administração e coordenação destes projetos, sendo que, o 
objetivo final, é de que a própria equipe de operação e manutenção do aterro sanitário desempenhe estas 
funções, ficando clara a redução dos custos previstos para estas atividades. 

 Outro fato que merece atenção, é de que o alongamento do prazo contratual previsto possibilitará as 
prefeituras um desembolso fracionado para os serviços propostos e uma adequação ao fluxo de 
desembolso mais suave e de conformidade com o cronograma físico financeiro anexa a este documento. 

 
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:   A visita técnica será FACULTATIVA; caso a empresa licitante não 

demonstre interesse em realizar a visita técnica, a mesma deverá apresentar uma declaração, junto com os 
documentação de Habilitação, dando ciência de que não possui interesse em realizar a visita técnica. 
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(Modelo - anexo IX do Edital).  Caso houver interesse e necessidade em fazer a visita, poderá agendar um 
horário no Departamento de Licitações (35) 9 9898-6949. 

 
b) Demais documentos da qualificação técnica 

Justificativa: O porte da contratação, seu prazo e o método executivo, impõem uma seleção adequada da futura 
contratada, a qual deve efetivamente se enquadrar dentro de determinados padrões econômico-financeiros e 
técnicos suficientes a bem atender o escopo da licitação. 

Assim, as exigências de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo licitado fazem-se necessárias, 
na medida em que visa assegurar uma contratação segura, prevenindo imprevistos indesejados à Administração 
contratante, motivo pelo qual a autoridade deve fixá-las na dimensão necessária, sem ensejar restrição excessiva 
à competitividade no certame, mas resguardando para que apenas empresas efetivamente aptas a satisfazer o 
objeto licitado venham apresentar-se ao processo. 

Deste modo e, em consonância ao art. 30 da Lei Nacional n. 8.666, de 1993, a Administração está autorizada a 
requerer prova da capacidade técnica da empresa, de seu responsável técnico, e assim, exigir a comprovação de 
desempenho de atividade em características e quantidades coerentes com aquelas licitadas, em relação ao objeto 
do contrato. 
 
Documentos: 

 Certidão de registro ou de inscrição na entidade profissional competente, da empresa e do(s) seu(s) 
responsável (eis) técnico(s); 

 Capacitação técnico-profissional: comprovação pela empresa de possuir em quadro permanente, na data 
prevista para o julgamento, profissional de nível superior 01 engenheiro civil /sanitarista e 01 
engenheiro agrônomo/florestal detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica fornecido por 
Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado (s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico – 
CAT, relativa à execução dos seguintes serviços: 

 
Ao Engenheiro Civil /sanitarista: 

 Operação e Manutenção do Aterro sanitário, devidamente licenciado, envolvendo o recebimento, 
compactação, aterramento de lixo, execução de drenagem de líquidos e gases, execução de drenagem 
pluvial, impermeabilização e ampliação de áreas para a disposição de lixo. 

 Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo estudos de volumetria, projeto de aterramento 
de lixo, rede de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e gasosos para a ampliação do aterro 
sanitário Cimasas,  

 Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Líquidos percolados, composto de tanque 
anaeróbio e lagoa facultativa; 

 
Ao Engenheiro Agrônomo: 

 Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e Compostagem;  

O (s) profissional (s) indicado(s) pelo licitante em sua documentação de habilitação, nos termos desse item, 
deverá (ão) ser o (s) responsável (eis) técnico (s) pela execução dos serviços, nos termos do artigo 30 § 10º da Lei 
8.666/93, sendo vedada sua substituição por outro (s) profissional (s) sem prévia aprovação da 
CONTRATANTE. 

A comprovação de que trata a alínea “b” deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de: 
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 Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou 

 Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, 

 Cópia do contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica; ou 

 Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do 
Atestado da Capacidade Técnica; ou 

 No caso de profissional autônomo contratado mediante “contrato de           prestação de serviços” que 
gere vinculo de responsável técnico entre licitante e contratado devidamente registrado em cartório. 

 Deverá ser apresentada como habilitação declaração do (os) profissional(is) aqui referido(s), indicado(s) 
pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica, assumindo o compromisso formal de 
participar dos serviços licitados. 

 
À Empresa: 

 comprovação da capacidade operacional da empresa, através de atestado(s) fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou, diretamente, serviços da mesma 
natureza dos aqui licitados, onde conste a execução dos serviços abaixo relacionados: 

 Operação e Manutenção do Aterro sanitário, devidamente licenciado, envolvendo o recebimento, 
compactação, aterramento de lixo, execução de drenagem de líquidos e gases, execução de drenagem 
pluvial, impermeabilização e ampliação de áreas para a disposição de lixo, com quantidade mínima de 
1677 toneladas; 

 Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo estudos de volumetria, projeto de aterramento 
de lixo, rede de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e gasosos para a ampliação de 
Aterro sanitário,  

 Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Líquidos percolados, composto de tanque 
anaeróbio e lagoa facultativa; 

 Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e Compostagem;  

 

OBSERVAÇÃO: Para fins de atendimentos das alíneas “b” serão aceitos atestados que atendam as formalidades 
expressas no §1º e § 3º do art. 30, da lei Federal 8.666/93. 

 
4.      ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com estas 
especificações e demais elementos técnicos constantes nos Anexos. 

O presente documento e seus anexos estabelecem as condições técnicas a serem obedecidas na execução dos 
serviços. 

 

A omissão de qualquer procedimento destas especificações não exime a contratada da obrigatoriedade de utilizar 
as melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando-se os objetivos dos serviços e a adequação dos 
resultados. 
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4.1      ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
 
 

Será de inteira responsabilidade da contratada o gerenciamento e controle de todas as atividades desenvolvidas 
na Central de Tratamento de resíduos do Aterro Sanitário - CIMASAS. 

Todas as informações relativas a operação da Central de Tratamento, no mês, deverão ser apresentadas na forma 
de Relatório Técnico Mensal. Este relatório deverá incluir todas as informações do monitoramento realizado 
(topográfico, de recursos hídricos e líquido percolado, de ruídos, de biogás e das condições de operação), 
fotografias, gráficos e textos descritivos de todos os serviços desenvolvidos. 

O gerenciamento da unidade também deverá apresentar resultados, dados e outras informações em indicadores 
de desempenho, na forma de gráficos expostos em painéis na área administrativa. Os indicadores a serem 
monitorados e expostos deverão ser atualizados mensalmente e serão definidos em conjunto com a gerência do 
Consórcio. 

Todos os resíduos sólidos urbanos coletados pelo sistema de coleta e transporte dos municípios integrantes do 
Consócio serão destinados ao aterro sanitário do Consórcio localizado no município de Itajubá. 

Todos os veículos transportadores de resíduos serão pesados na entrada e na saída do aterro sanitário. As 
pesagens serão realizadas por um funcionário designado pelo Consórcio. 

Somente poderão entrar no aterro os veículos e empresas devidamente credenciadas e autorizadas pela gerência 
do Consórcio e pelo município consorciado, que poderá receber resíduos de entidades privadas, mediante prévia 
autorização do CIMASAS. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionário, devidamente treinado para a execução de análise prévia do 
tipo de resíduos direcionados ao aterro, evitando-se o recebimento de qualquer resíduo não caracterizado como 
de origem domiciliar ou comercial - Classe 2 – Resíduos Não-inerte. 

Os tickets emitidos no ato da pesagem deverão conter obrigatoriamente a placa do veículo, o horário, 
empresa/cidade de origem, o tipo de resíduo a ser descarregado, além do peso bruto, peso líquido e a tara do 
veículo coletor. Estes tickets deverão ser emitidos em 3 (três) vias, sendo uma via da Prefeitura/entidade 
interessada, uma para a operadora do aterro e uma para o Consórcio. As vias deverão ser arquivadas em mídia 
digital por um período de 5 anos bem como a imagem do veículo atrelado ao ticket. 

Durante a descarga dos resíduos, toda anormalidade ou dúvidas sobre os materiais descarregados devem ser 
informadas imediatamente ao CIMASAS para as devidas providências e correção imediata do problema. 

O recebimento, a descarga e o acompanhamento dos resíduos no Aterro Sanitário seguem o seguinte fluxo: 
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Diariamente, a gerencia da empresa deverá preencher Relatório Diário de Serviços, em modelo a ser aprovado 
previamente pelo Consórcio, constando todas as informações das condições de operação do dia, equipamentos 
utilizados, vazão de percolado na saída do sistema de drenagem, condições meteorológicas, serviços de 
monitoramento realizados, visitas técnicas, obras diversas, problemas operacionais, entre outras informações 
relevantes. 

A CONTRATADA terá disponível a estrutura administrativa já existente no aterro sanitário, com uma sala para 
administração/operação, guaritas, galpão com 200 m², vestiários e uma copa. 

Quaisquer benfeitorias ou ampliações nessa estrutura, a fim de melhorar as condições de trabalho dos 
funcionários da CONTRATADA, poderão ser realizadas, desde que aprovadas pela gerência do Consórcio 
CIMASAS. 

A CONTRATADA deverá impedir a entrada de pessoas não autorizadas no aterro 

Para isso, deverá ser realizado um controle efetivo da portaria, durante todos os dias e períodos de operação, 
onde deverão ser registradas e controladas todas as entradas e saídas de pessoas e veículos. 

No período noturno deverão ser mantidos dois vigias, e um deles deverá estar posicionado na portaria e balança 
do aterro e outro na área administrativa e galpão de triagem. 

Os profissionais encarregados pela vigilância noturna deverão contar com rádios-comunicadores, lanternas e 
outros instrumentos e equipamentos, inclusive de proteção individual, necessários para os serviços e deverão ser 
treinados nos procedimentos de acesso e segurança do empreendimento. 
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  A mão de obra necessária para o perfeito gerenciamento destes serviços, para o controle   e elaboração de 
relatórios técnicos necessários, será composta de: 

 1 Engenheiro Civil / Sanitarista; 

 1 Engenheiro Agrônomo/Florestal 

 1 Técnico em Meio Ambiente; 

 1 Encarregado Geral; 

 2 Fiscais de portaria; 

 4 Vigias; 

Integram também o item “Administração Local”, o fornecimento dos seguintes veículos para o completo suporte 
às atividades:  

 01 Veículo leve de apoio, tipo pick-up, com no máximo 5 anos de fabricação; 

 01 Veículo, tipo van, para transporte de pessoal, com no máximo 5 anos de fabricação; 

 
 Critério de medição 

A medição deste item será efetuada por verba/mês, conforme disposto abaixo, aos preços unitários contratuais, 
que remunera os profissionais indiretos alocados na obra, incluindo todos os recursos necessários referentes a: 
mão-de-obra e encargos, epi, uniforme, exames, seguro de vida, plano de saúde, treinamentos, alimentação e 
alojamento quando aplicável, transporte e tudo o mais necessário para a perfeita execução dos serviços. 

A verba destinada a Administração Local irá remunerar o efetivo de mão de obra indireta e veículos efetivamente 
alocados no mês da medição, ao preço mensal contratual de cada função, conforme o organograma apresentado 
junto à medição, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Ainda para efeito de medição, os itens relacionados a este critério que forem apresentados em medição sem que 
tenham 01 (um) mês completo, será considerado o proporcional ao número de dias trabalhados, conforme a 
aceitação da FISCALIZAÇÃO.  

Para efeitos de evidência da efetiva alocação do profissional e início da contagem do prazo, será considerada a 
data de aceitação da FISCALIZAÇÃO da alocação definitiva do profissional para início efetivo das atividades 
referentes ao contrato.  

 
4.2      MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

A CONTRATADA deverá disponibilizar todo mobiliário, materiais, ferramentas, linhas telefônicas, 
equipamentos de informática, materiais de escritório, internet, de comunicação e demais materiais e 
equipamentos necessários para a operacionalização e a manutenção de todos os serviços a serem realizados na 
Central de Tratamento de resíduos Cimasas. 

Todos os custos referentes a manutenção do complexo e equipamentos existentes deverão estar incluídos nos 
custos mensais deste item. 

  A CONTRATADA deverá manter a cerca de isolamento do aterro, realizando   pequenos reparos sempre que 
necessários, como substituição de mourões, emendas e complementação de fios de arame partidos. 

O sistema de pesagem do aterro sanitário é composto por 01 (uma) balança rodoviária com plataforma de 
concreto, capacidade carga máxima de 40 (quarenta) toneladas, modelo 9091, marca Toledo, integrado a um 
programa de pesagem e controle nomeado Guardian, desenvolvido pela Toledo, instalado em um laptop com 
sistema operacional win7-32b, processador dual core de 2Ghz, HD tipo SSD de 240G,impressora tipo tanque, 



 

 

Processo nº 001/2022 
Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) • 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

20

nobreak de 1Kva e uma webcam para registro de imagem da pesagem de forma a permitir o adequado 
funcionamento deste sistema. 

A empresa deverá propiciar a leitura automática por sistema tipo RFID para identificação do veículo cadastrado 
pelo sistema que deve ser integrado e compatível ao sistema. 

Por ser um sistema de precisão, o INMETRO determina que a manutenção, a conservação e a aferição dessa 
balança devem ser feitas por empresa especializada, capacitada para tal e credenciada pelo órgão. A empresa 
deverá ser cadastrada e credenciada pelo IPEM - Órgão da Rede Nacional de Meteorologia, conforme portaria 
INMETRO 88/87 e a norma do IPEM 01/95. 

Todos os custos dos serviços de manutenção e aferição da balança pelo Inmetro, incluindo mão-de-obra e peças 
eletrônicas e mecânicas, serão de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais substituídos deverão 
ser de qualidade igual ou superior ao original em especial, as peças metálicas. Na manutenção eletrônica dos 
equipamentos, deverá estar inclusa a reposição de peças necessárias ao funcionamento, tantas vezes quanto se 
fizer necessárias, indiferentemente de desgaste dos equipamentos, quebras ou danos causados por agentes 
externos da natureza. 

 
 Critério de medição 

A manutenção e as operações mensais dos canteiros de obras serão medidas pelo serviço executado, como verba 
mês (vb x mês), depois do canteiro de obras aprovado e dado o termo de aceite pela FISCALIZAÇÃO. O 
período de medição da manutenção do canteiro passará a contar a partir do dia do recebimento formal e aceite 
das instalações de canteiro de obras, pela FISCALIZAÇÃO. Caso a data do recebimento não seja coincidente 
com o primeiro dia do mês, a verba mensal de manutenção será paga proporcionalmente ao período entre a data 
do recebimento (início da manutenção) e o último dia do mês. O período entre a desmobilização do canteiro e a 
entrega dos documentos não será objeto de medição.  

A medição será feita de acordo com o acima disposto, aos preços unitários contratuais, sem a isso se limitar, são 
os seguintes: fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos referentes à distribuição e consumo de 
água potável e industrial, telefonia e internet; limpeza de toda a área, limpezas, faxinas, coleta seletiva de lixo e 
remoção de resíduos. Campanhas educativas. Vigilância do canteiro e tudo o mais necessário para o perfeito 
funcionamento do canteiro da CONTRATADA e tudo o mais necessário para a perfeita execução de acabamento 
dos serviços.  

 
4.3      OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

Este item é composto basicamente pelas ações que envolvem a destinação dos resíduos sólidos na frente de 
aterramento.  Integram estas ações as seguintes operações: 

 Aterramento, compactação e cobertura de resíduos; 

 Execução de drenagem de líquidos percolados; 

 Execução das drenagens de gases; 

 Plantio de gramíneas para a estruturação dos taludes de resíduos sólidos; 

 Manutenção do Sistema Viário; 

 Implantação de canaletas e construção de dispositivos em concreto; 

 Ampliação do sistema de impermeabilização do aterro; 
 
4.3.1 Aterramento, compactação e cobertura de resíduos 

O Aterro deverá estar aberto ao funcionamento de segunda feira até sábado no horário das 07h:00m às 16h:00m. 
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Os resíduos serão depositados no pé do talude na frente de serviço e empurrados no sentido ascendente para que 
os mesmos possam ser distribuídos e compactados uniformemente na frente de serviço. 

 Os taludes deverão ter inclinação de 1:3 (Vertical:Horizontal), para propiciar o adequado deslocamento do trator 
de esteiras pela massa de resíduos. 

A compactação do resíduo se dará mediante a passagem do trator de esteira de 3 a 5 vezes sobre o resíduo 
espalhado. Essa atividade prevê a utilização de um trator de esteira, com peso operacional acima de 16 ton., com 
no máximo 5 (cinco) anos de fabricação. 

A densidade aparente de referência para os resíduos compactados no aterro deve ser de no mínimo, 0,70t/m³, a 
ser verificada mensalmente pela medição do volume de resíduos aterrados por meio da equipe de topografia e da 
quantidade, em peso, dos resíduos dispostos no aterro durante o mês. 

Deverá ser feito o recobrimento diário da frente de serviço do aterro sanitário com camada de solo de 1º 
categoria com espessura mínima entre 10 e 30 cm. 

O material de cobertura dos resíduos deverá ser proveniente de escavações realizadas na área de expansão do 
aterro ou da área destinada à construção do novo sistema de tratamento de chorume. Estes trabalhos deverão ser 
realizados a partir da utilização dos equipamentos de operação do complexo (retroescavadeira, caminhão 
basculante e trator de esteiras). 

  O solo destinado para a cobertura do resíduo deverá ser compactado  com o trator de esteiras, de forma a 
permitir o tráfego imediato dos veículos coletores sobre a superfície recém aterrada. 

A partir da adoção destas providências, elimina-se o risco de proliferação de moscas no aterro ocasionadas pela 
eclosão de ovos depositados na superfície não recoberta da célula e que permaneçam expostas ao ar livre por 
mais de 24 horas. 

Ao final da jornada de trabalho aos sábados, assim como nas vésperas de quaisquer feriados prolongados, ou de 
eventos de qualquer natureza em que o aterro não seja operado por mais de dois dias consecutivos, deverá ser 
feito também o recobrimento das faces inclinadas da “célula diária”, evitando a exposição do resíduo ao ar livre 
por tempo excessivo. 

Os funcionários da contratada deverão orientar a manobra e a descarga dos caminhões na frente    de serviço, 
efetuar a remoção de eventuais resíduos espalhados pela área do aterro sanitário, e executar a capina, a limpeza e 
desobstrução das canaletas existentes. 

Estima-se que a quantidade de resíduo a ser depositada no aterro sanitário será de aproximadamente 3350 
toneladas por mês. 

 
4.3.2 Sistema de Efluentes Líquidos 

Consiste na implantação e operação do sistema de controle de efluentes líquidos, os serviços de verificação da 
vazão, da limpeza das caixas de inspeção, de correções de possíveis obstruções do sistema, de forma a assegurar 
o direcionamento destes líquidos até o sistema de tratamento implantado no aterro. 

O sistema de controle de efluentes líquidos deve coletar e regular a vazão dos líquidos percolados de forma 
eficiente, preservando as águas subterrâneas de qualquer tipo de contaminação e minimizando as pressões destes 
sobre a massa de lixo, evitando assim, problemas de instabilidade do aterro, direcionando estes líquidos até o 
sistema de tratamento previsto no projeto. 

Ao longo das plataformas da base impermeabilizada, deverá ser mantida a estrutura concebida para a drenagem 
dos líquidos percolados através do maciço do aterro.  
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Estas linhas de drenagem, estão dispostas no eixo central de cada célula de aterramento no formato genérico de 
"espinha de peixe" que será complementada de ambos os lados de uma linha coletora secundária, situada no eixo 
da mencionada plataforma. 

A continuidade dos drenos de líquidos percolados nas plataformas, é procedimento da rotina de operação da 
unidade, onde serão utilizados trabalhos manuais para a colocação dos tubos de PEAD perfurados e de pedra de 
mão envoltas por manta geotêxtil. 

Deverá ser utilizado retroescavadeira e caminhão basculante para escavação dos canais de drenagem e carga e 
transporte dos materiais. 

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 800 metros de linhas de 
drenagem a cada ano, considerando a seção das linhas de drenagem 0,50 x 0,50 metros.  

Os materiais a serem utilizados serão: 

 Tubo PEAD DN 110, perfurado; 

 Manta BIDIM, OP-20, ou similar; 

 Pedra de mão (Gnaisse). 

 
4.3.3 Sistema de Efluentes Gasosos 

O sistema de controle de Biogás, tem a função de drenar os gases provenientes da decomposição da matéria 
orgânica, evitando sua migração através dos meios porosos ao subsolo, o que pode provocar a instabilidade do 
maciço devido as pressões internas e também a contaminação do ar. 

O sistema de drenagem de gases é composto por um conjunto difuso de drenos verticais apropriados, instalados 
em diversos pontos de cada plataforma da base, conforme definido no projeto executivo. 

Os drenos verticais de gases existentes têm secção mínima equivalente à de uma secção circular de 600 mm, 
composta por tela soldada de aço pré-fabricada, constituída por fios de aço CA-60 soldados eletronicamente 
preenchida com pedras de mão e interligados aos drenos de chorume. 

Contempla ainda o sistema de efluentes gasosos, a execução dos dispositivos PMA (Poço Piezômetros para o 
Monitoramento dos Percolados). Estas unidades, além de permitir o controle sobre a manta líquida de efluentes, 
funcionam também como dreno vertical de gases. 

Os dispositivos PMAs deverão ser construídos por um duto central, formado por manilhas de barro com secção 
de 200 mm perfuradas, envoltos por tubos de  concreto de 1000 mm, preenchidos com pera de mão. Ver detalhe 
construtivo dos dispositivos em anexo. 

Os dispositivos PMA e os drenos DG, deverão ser implantados de acordo com a planta “Sistema de Drenagem 
de Percolados”, anexada ao Edital. 

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 18 unidades dos drenos DG e 6 
unidades do dispositivo PMA, a cada ano. 

A drenagem de gases é procedimento da rotina de operação, onde são utilizados retroescavadeira para a 
instalação dos tubos drenos e colocação de pedra de mão e caminhão basculante para a carga e transporte destes 
materiais. 

A empresa contratada será responsável pelo controle e operacionalização do sistema de captação de gases, de 
forma a assegurar o pleno funcionamento do sistema, desde a captação até a queima destes efluentes. 
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4.3.4 Plantio de gramíneas 

O plantio de gramíneas para proteção dos taludes definitivos no maciço de resíduos, será executado antes do 
período chuvoso, após a cobertura final dos resíduos. 

São estimados para a execução deste serviço 200 m² de área a serem revegetados, por mês. 

 
4.3.5 Sistema Viário 

O sistema viário interno do empreendimento bem como o pátio de manobras da frente de aterramento, deverão 
ser mantidos permanentemente em boas condições de tráfego. Em períodos de intensa pluviosidade, a 
manutenção (preventiva ou corretiva) deverá ocorrer com maior frequência, devendo ser tomada a precaução de 
ser mantido um estoque suficiente de material britado para a correção de qualquer problema que possa vir a 
ocorrer. 

São estimados 20 m³ de material britado para a manutenção dos acessos, por mês, para a perfeita manutenção do 
sistema viário. 

Durante o período de seca, deverá ser feito o periódico e sistemático umedecimento das vias de acesso e pontos 
da estrada vicinal. Este serviço será realizado através do emprego de caminhão- pipa, capacidade volumétrica de 
8000 litros, ano de fabricação inferior a 5 anos dotado de barras 

de irrigação adequadas, de modo a minimizar os impactos decorrentes de material particulado em suspensão. 

O sistema viário deverá conter placas de identificação nos locais internos à área do aterro (balança, 
administração, portaria, galpão de triagem, frente de operação), indicativas de velocidade (20 Km). 

 
4.3.6 Dispositivos de Drenagem 

Nas bermas do maciço de resíduos, a CONTRATADA deverá implantar canaletas pré-moldadas para a 
drenagem pluvial, com diâmetro nominal de 300mm. 

São estimados cerca 30 metros de canaletas pré-moldadas de concreto a serem instaladas por mês, nos pés de 
talude das bermas do maciço de resíduos. 

Para a interligação das canaletas assentadas nas bermas dos maciços, a CONTRATADA deverá implantar 
canaletas pré-moldadas, com diâmetro nominal de 500 mm. 

São estimados cerca 10 metros de canaletas pré-moldadas de concreto a serem instaladas por mês, para a 
interligação das bermas do maciço de resíduos. 

A empresa deverá manter em seu quadro de funcionários, um pedreiro, que atuará na construção dos elementos 
de drenagem que deverão ser implantados no Aterro. 

Deverão também ser implantadas junto ao sistema de drenagem pluvial, as caixas de passagem de águas pluviais 
e dispositivos de transição DT, estes elementos deverão ser construídos conforme planta ITJ – AT PCA 18-32. 

 
4.3.7 Manutenção, Paisagismo, Revitalização de Área Verdes e Limpeza de Áreas Externas 

A manutenção de toda a área verde do empreendimento, em especial do cinturão verde, é de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como o plantio e o replantio de mudas. O cinturão verde deverá ser 
implantado conforme planta ITJ-AT-PCA-PT 32-32. 

A cortina verde além de reduzir a velocidade do vento incidente, visa minimizar os efeitos visuais e impedir a 
invasão do aterro. 
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Para evitar que possíveis focos de incêndios em áreas adjacentes causem queimadas nas áreas verdes do 
empreendimento, a empresa contratada deverá manter o acero com quatro metros de largura em todo o 
perímetro. 

A implantação e a manutenção das áreas ajardinadas deve ser foco de cuidados especiais. As atividades incluem 
a implantação do projeto paisagístico, manutenção das áreas ajardinadas existentes e o plantio de novas espécies. 

A empresa contratada deverá implementar um pequeno viveiro de mudas de árvores e espécies ornamentais para 
a produção e plantio. 

Durante o período de estiagem, o cuidado com as espécies plantadas deve ser aumentado, com a rega do jardim e 
das novas mudas com auxílio de caminhão-pipa. Desta forma, a CONTRATADA deverá manter as áreas 
ajardinadas, com roçada dos gramados, podas de árvores e de espécies ornamentais, além da reposição de mudas 
e plantio de novas espécies para implementar os canteiros e o cinturão verde no perímetro do aterro. 

Para evitar o espalhamento de resíduos pelo vento, a empresa contratada deverá providenciar quadros com telas 
com comprimento suficiente para evitar o espalhamento de material descoberto na frente de operação. Deverá 
manter limpas as proximidades da frente de operação, bem como todo o maciço de resíduos, os acessos de 
serviço, vias internas, áreas ajardinadas, cinturão verde e alambrados, recolhendo manualmente todo e qualquer 
material que fique espalhado pela ação do vento, pelo trânsito de veículos de transporte dos resíduos ou 
problemas operacionais eventuais. 

Para contribuir para a manutenção da limpeza de todo o ambiente no aterro sanitário deverão ser realizados 
serviços de varrição e remoção manual de resíduos das áreas livres (pátios, vias internas pavimentadas e não 
pavimentadas e áreas gramadas). Esses cuidados devem ser estendidos também às vias externas próximas e de 
acesso ao aterro. 

 
4.3.8 Sistema de Impermeabilização Do Aterro. 

O projeto do Aterro Sanitário do Consórcio CIMASAS, prevê a operação de um aterro de encosta, dotado de 8 
camadas ou etapas de aterramento. 

Atualmente, a frente de aterramento de lixo está na 5ª Etapa de aterramento. Estando a área com 75 % de sua 
impermeabilização, devidamente executada. 

Será de obrigação da CONTRATADA a escavação necessária da Etapa 5, bem como a conclusão da sua camada 
impermeabilizante. 

Os volumes de escavação da Etapa 5 serão desenvolvidos a medida em que houver a necessidade de solo para a 
execução da cobertura diária dos resíduos, bem como da execução do selo protetor de argila nas áreas onde o 
aterro de resíduos atingiu os limites constantes no projeto. 

Para o sistema de impermeabilização das etapas de aterramento, será necessária a compactação do solo de fundo 
da célula. Os índices de compactação da base do aterro deverão atingir 95 % do proctor normal, com variação do 
teor de umidade no intervalo de (-2; +2). 

A geomembrana de PEAD a ser aplicada deverá possuir a espessura de 1,5 mm. 

Após a aplicação de geomembrana deverá ser realizada uma camada de proteção mecânica (utilizando-se o solo 
local) sobre a geomembrana, com espessura de 60 cm. 

Deverá ser impermeabilizada pela empresa vencedora do certame, uma área equivalente a 5.000 m² a cada ano 
de operação do aterro. 

A aplicação da geomembrana de PEAD deverá seguir os seguintes critérios: 

A geomembrana de PEAD deverá ser aplicada na base e nos taludes das células e ancorada em trincheiras. 
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A instalação da geomembrana deverá ser realizada por empresa especializada neste tipo de serviço, com apoio de 
equipamento e pessoal da CONTRATADA, supervisionados por técnico instalador e fiscal dos serviços 
nomeado pelo Consórcio. 

O material deverá ser colocado no local antecipadamente à sua aplicação, considerando o tempo suficiente para 
se realizar os testes de aceitação, e caso ocorra rejeição, o lote poderá ser substituído em tempo hábil para o 
fornecimento de outro.  

O manuseio do material (descarregamento, local de armazenamento, empilhamento, posicionamento e 
deslocamento) deve ser realizado conforme as recomendações do fabricante e a norma NBR 12592. 

O material será fornecido em bobina de 6 metros, com peso aproximado de 690 Kg. 

Para a aceitação do material deverão ser apresentados os certificados contendo a especificação dos mesmos, a ser 
elaborado pelo fabricante, data de fabricação, número do lote, dimensões e numeração do painel e 
posteriormente o laudo de teste (espessura, altura da textura, densidade, resistência à tração (escoamento, 
ruptura) e funcionamento. 

A gerência do Consórcio deverá liberar os lotes antes da aplicação. 

A aplicação deverá ser realizada a partir da ancoragem até o pé do talude, evitando-se emendas horizontais em 
taludes. 

A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o mínimo de ondas ou rugas. 

Devem ser utilizadas ancoragens temporárias como sacos de areia, de forma a não causar danos ao material. 

Deve-se ter cuidado especial para se evitar danos mecânicos na geomembrana como queda de objetos, 
movimentação de pessoas sobre a manta, tráfego e manuseio de veículos e equipamentos. Nenhum tipo de objeto 
deve ser apoiado sobre a geomembrana sem a devida proteção. 

As emendas sobre os painéis deverão ser por solda de linha dupla, por termo fusão executada por máquina 
automática autopropelida. O transpasse entre os painéis soldados deverá ser de no mínimo 30 cm. 

Todos os equipamentos empregados para a execução das soldas e testes devem apresentar certificado de 
qualidade e calibração válidos. 

Os testes para a verificação da qualidade e aprovação que deverão ser entregues após o serviço de instalação, 
são: 

 Todas as soldas executadas devem ter a estanqueidade verificada ao longo de seu comprimento através 
de ensaio de pressurização (ASTM D 5820 1995). 

 Caso o trecho ensaiado não atenda aos requisitos do ensaio, a solda deverá ser reparada e testada 
novamente. 

 Para a verificação da presença de furos nos painéis instalados, deverá ser realizado o ensaio de faísca 
elétrica (spark test), referência ASTM D 6365) em 100% da superfície instalada. 

 Deverão ser realizados testes destrutivos baseados nos critérios da norma GRI Test  Methods  GM  
19:2005.  Estes  testes  avaliam  a  qualidade  das  soldas através de ensaios em amostras retiradas no 
campo, representativas das soldas executadas. Devem ser realizados ensaios de resistência ao 
cisalhamento e de resistência ao descolamento. 

 O instalador deverá comprovar a qualidade dos serviços de instalação através da apresentação à 
fiscalização, das planilhas com registro dos trabalhos, dos relatórios dos ensaios destrutivos e não 
destrutivos, indicando os locais onde foram realizados os eventuais reparos e a qualidade destes, e os 
atestados e certificados de aferição dos equipamentos utilizados. 
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 Nos registros de instalação devem constar: o número de localização e data de colocação de cada painel, 
o “as  built”  diário.  Deverá também ser  incluída  a identificação e a data das soldas realizadas. 

 
4.3.9 Dimensionamento de mão de obra, veículos e equipamentos para as atividades de Operação e 

Manutenção do Aterro sanitário. 

A mão de obra necessária para à perfeita execução do serviço de operação e manutenção do aterro sanitário será 
de: 

 2 Ajudantes (Frente de serviço); 

 1 Ajudante (Jardinagem) 

 1 Pedreiro; 

 1 Operador de Trator de Esteiras 

 1 Operador de Retroescavadeira 

 3 Motoristas de Caminhão 

A empresa deverá considerar na elaboração da sua composição de preços a quantidade mínima dos seguintes 
equipamentos: 

 01 Trator de esteiras, com peso operacional mínimo de 16 toneladas, com no máximo 5 anos de 
fabricação; 

 01 Retro escavadeira 4X4, mínimo de 70 Hp e com no máximo 5 anos de 

 fabricação; 

 02 Caminhões Basculante, com capacidade Mínima de 6 m³ e com no máximo 5 anos de fabricação; 

 01 Caminhão Pipa, com capacidade mínima de 8000 Litros e com no máximo 5 anos de fabricação; 

 02 Roçadeiras costais mecânicas 

Deverá ser considerado pelos licitantes, que os equipamentos ficarão à disposição do aterro permanentemente, 
não podendo ser deslocados para outras obras ou serviços que não sejam pertinentes ao aterro sanitário do 
CIMASAS. 

 
 Critério de medição 

A medição do serviço de “Operação e manutenção do Aterro sanitário”, será efetuada por tonelada de resíduos 
pesados e recebidos no aterro sanitário do CIMASAS. 

Frequência e horário 

A empresa contratada deverá operar a unidade de 2º feira até sábado entre 07:00h e 16h:00min. Não haverá 
trabalho aos domingos e feriados. 

 
4.4 CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os parâmetros e frequência de monitoramento das águas subterrâneas são apresentados na Tabela 1. Ressalta-se 
que esse monitoramento deverá ser realizado em no mínimo quatro pontos, sendo um a montante e três a jusante 
das áreas de aterro. 

Para efeito de avaliação pelo SISEMA dos resultados desse monitoramento, serão utilizados os valores 
estabelecidos em: 
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Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo / 
Dorothy C. P. Casarini [et al.]. São Paulo: Cetesb, 2001. 

Portaria N. º 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade, e dá outras providências. 

Tabela 1: Programa de monitoramento de águas subterrâneas para aterros sanitários Classe 3. 
  

Parâmetro Classe 3 

Cádmio total – mg/L Anual 

Chumbo total – mg/L Anual 

Cobre dissolvido - mg/L Anual 

Condutividade elétrica -μS/cm Anual 

Cloretos – mg/L Anual 

Cromo total – mg/L Anual 

E. coli – NMP Anual 

Nitratos – mg/L Anual 

Nitrogênio amoniacal total – mg/L Anual 

Nível de água Anual 

pH Anual 

Zinco total – mg/L Anual 

  

 
Critério de medição 

A medição deste item será efetuada pelo item verba/mês. 
 
4.5 CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para verificação das condições sanitárias e ambientais dos corpos de água que estão na área de influência de 
aterros sanitários, o corpo hídrico receptor (córrego, ribeirão, rio ou lago) deverá ser monitorado a montante e a 
jusante do empreendimento de acordo com o programa apresentado na Tabela 2. Ressalta-se que sempre deverão 
ser indicadas as coordenadas dos pontos de coleta. 

 
Tabela 2: Programa de monitoramento de corpos hídricos para aterros sanitários Classe 3. 

Parâmetro Classe 3 
Cádmio total – mg/L Semestral 

Chumbo total – mg/L Semestral 

Cobre dissolvido - mg/L Semestral 

Condutividade elétrica -μS/cm Bimestral 
Cromo total – mg/L Semestral 

DBO * - mg/L Bimestral 

DQO * - mg/L Bimestral 
E. coli – NMP Bimestral 

Fósforo total – mg/L Semestral 

Níquel total – mg/L Semestral 
Nitratos – mg/L Semestral 

Nitrogênio amoniacal total – mg/L Semestral 

Nitratos – mg/L Semestral 
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Óleos e graxas Semestral 

Oxigênio dissolvido – mg/L Bimestral 

pH Bimestral 
Substâncias tensoativas – mg/L Semestral 

Zinco total – mg/L Semestral 

Clorofila a - μg/L trimestral 
Densidade de Cianobactérias – cel/mL ou mm3/L trimestral 

 
Critério de medição 

A medição deste item será efetuada pelo item verba/mês. 
 
4.6 CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

O monitoramento de efluentes dos aterros deverá ser conduzido de acordo com os parâmetros e frequências 
indicados na Tabela 3. 

  
 
                  Tabela 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Critério de medição 

A medição deste item será efetuada pelo item verba/mês 
 
DEMAIS CONSIDERAÇÕES A CERCA DOS MONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E RECURSOS 
HÍDRICOS 

O lençol freático e as águas superficiais deverão ser monitorados de forma a se conhecer e avaliar o impacto 
causado pelo Aterro Sanitário. As análises têm como objetivo conhecer a qualidade do aquífero antes e após sua 
passagem pela área do aterro. 

    Programa de monitoramento de efluentes para aterros sanitários

Parâmetro Classe 3 

Cádmio total – mg/L Semestral 

Chumbo total – mg/L Semestral 

Cobre dissolvido - mg/L Semestral 

Condutividade elétrica -μS/cm Bimestral 

Cromo total – mg/L Semestral 

DBO * - mg/L Bimestral 

DQO * - mg/L Bimestral 

E. coli - NMP Bimestral 

Fósforo total – mg/L Semestral 

Níquel total – mg/L Semestral 

Nitrogênio amoniacal total – mg/L Semestral 

Nitratos – mg/L Semestral 

pH Bimestral 

Sólidos sedimentáveis * - ml/L Bimestral 

Substâncias tensoativas – mg/L Semestral 

Cloretos – mg/L Semestral 

Teste de toxicidade aguda Anual 

Zinco total – mg/L Semestral 
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As análises físico-químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas e superficiais e do líquido percolado, 
deverão ser realizadas de acordo com a Nota Técnica nº 003/2005 da Diretoria de Monitoramento e 
Geoprocessamento – DIMOG, da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM. 

Ressalta-se o disposto nos artigos 3º e 4º da Deliberação Normativa Copam nº 165, de 11 de abril de 2011: 

Art. 3º - Para os fins desta Deliberação Normativa Programa de Automonitoramento é o conjunto de 
medições sistemáticas, periódicas ou contínuas, de parâmetros inerentes às emissões de fonte efetiva ou 
potencialmente poluidora, bem como de parâmetros inerentes  aos componentes ambientais receptores 
dessas emissões (ar, água ou solo), conforme diretrizes definidas pelo órgão ambiental quando da 
concessão de Licença de Operação (LO) ou da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) 
ou da revalidação destes instrumentos. 

§ 1º. Os relatórios do Programa de Automonitoramento vinculado a condicionantes de licenças 
ambientais deverão ser enviados, na frequência estabelecida, à Superintendência Regional de 
Regularização Ambiental onde se localiza a fonte efetiva ou potencialmente poluidora, para que 
sejam anexados aos respectivos processos de regularização ambiental, para fins de consulta ou 
fiscalização. 
 § 2º. O responsável por fonte efetiva ou potencialmente poluidora deverá registrar e justificar junto à 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental qualquer uma das não conformidades relativas 
à execução do Programa de Automonitoramento listadas a seguir, informando as medidas 
corretivas adotadas, com respectivo cronograma de execução: 

a) falha na realização de coletas e análises em um ou mais pontos; 

 

b) falha no atendimento à frequência estabelecida para coletas e análises; 
 

c) falha na realização de análise de um ou mais parâmetros; 

 

d) Descumprimento aos limites estabelecidos pela legislação estadual ou federal para um ou mais 
parâmetros previstos no Programa de Automonitoramento. 

 
 

Art. 4º - Os laudos de análise e relatórios de ensaios que fundamentam o Programa de 
Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, em cópias 
impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente habilitado, acompanhada da respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão ficar à disposição dos órgãos ambientais 
pelo período de cinco anos, contados da data de emissão, durante o qual poderão ser solicitados a 
qualquer tempo, inclusive pelo agente de fiscalização ambiental. 

Os monitoramentos de efluentes líquidos, águas subterrâneas e águas superficiais deverão seguir os 
critérios apresentados na nota técnica DIMOG/DISAN nº 03/2005. Sendo assim o monitoramento de 
frequência semestral deverá ocorrer nos meses de fevereiro e agosto. O monitoramento anual deverá 
ocorrer no mês de agosto de cada ano. Os resultados do programa de monitoramento deverão ser 
encaminhados ao SISEMA semestralmente e sua execução deverá atender as disposições contidas na 
DN COPAM nº 165/2011. Os demais monitoramentos também deverão observar o disposto nos § 1º e 
2º do art. 3º e no art. 4º da DN COPAM 165/2011. 

 
4.7 MONITORAMENTO TOPOGRÁFICO E CONTROLE DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS 

O Aterro Sanitário deverá contar com serviços de topografia para levantamentos planimétricos, planialtimétricos 
e para o controle de todas as atividades na área do empreendimento. 



 

 

Processo nº 001/2022 
Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) • 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

30

Será escopo dos trabalhos topográficos, tanto o monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais da 
massa de resíduos, quanto a demarcação das frentes de operação, linhas de drenos de percolado e de águas 
pluviais, além de drenos de gás. 

Os serviços de topografia deverão incluir também o monitoramento do aterramento de resíduos para o cálculo de 
densidade dos resíduos aterrados e o acompanhamento de obras de expansão de plataformas, cortes e aterros na 
área do Aterro, entre outros. A seguir, são descritos de forma sucinta os serviços de topografia a serem 
executados no Aterro Sanitário. 

4.7.1 Operação dos resíduos: 

Ao início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados, através de estacas facilmente visíveis pelo operador 
do Trator de Esteira, os limites laterais (larg. ≈ 10 m), a altura projetada (alt. ≈ 5 m) e o avanço previsto (comp. ≈ 
7 m) da frente de serviço. A equipe de topografia deverá efetuar a locação dos drenos de chorume e de gases, 
conforme estabelecido em projeto. 

4.7.2 Levantamento do volume de resíduos aterrados: 

Levantamento planialtimétrico com periodicidade mensal da camada de resíduos aterrados, com o cálculo do 
volume de resíduos, considerando o volume de material de cobertura utilizado, para a verificação da densidade 
dos resíduos compactados. 

4.7.3 Monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais: 

Ao longo do tempo, com a decomposição dos resíduos, o maciço sofre recalques, cujo monitoramento é 
importante para a previsão das cotas finais e previsão da vida útil do empreendimento. O monitoramento de 
deslocamentos horizontais é de fundamental importância para a garantia da estabilidade do maciço de resíduos. 
Estes monitoramentos deverão ser executados bimestralmente a partir de marcos fixos a serem implantados no 
terreno. 

4.7.4 Outros serviços: 

Locação e demarcação de off-set de aterros e escavações, locação, acompanhamento e controle de obras de 
terraplanagem (taludes de aterro e de corte, valetas de drenagem, etc.), inclusive obras de expansão das áreas de 
aterro de resíduos, levantamentos diversos de perímetros, áreas e serviços como levantamentos para a previsão 
da ocupação das plataformas de resíduos domiciliares no Aterro. 

4.7.5 Equipamentos e materiais a serem utilizados: 

A empresa contratada deverá dispor de todos os equipamentos e materiais para a realização dos serviços, 
inclusive piquetes e estacas necessárias para locações e demarcações. Para os levantamentos de campo deverão 
ser utilizados os seguintes equipamentos: Estação Total Eletrônica, Nível Óptico e GPS geodésico para o 
transporte de coordenadas, balizas e trenas, caso necessário. Os dados coletados em campo deverão ser 
processados em programas de computador específicos, sendo os desenhos editados em extensão dwg do 
AutoCAD e pdf. 

 
Critério de medição 

A medição deste item será efetuada pelo item verba/mês 
 

4.8 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o atual projeto do Aterro sanitário Cimasas possui a vida útil estimada em 5 
anos. Desta forma, caberá a empresa vencedora do certame a elaboração de um projeto de expansão do aterro 
sanitário para fins de licenciamento ambiental.  

Este projeto deverá possuir a vida útil mínima para 20 anos de operação, levando -se em conta o atual volume de 
resíduos recebidos no aterro. 
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Todos os custos referentes a topografia, sondagem, ensaios laboratoriais ou qualquer elemento de para viabilizar 
a elaboração do projeto de ampliação do Aterro Cimasas, correrão por conta da empresa CONTRATADA. 

O aterro sanitário Cimasas conta com uma área de expansão com aproximadamente 56 mil m².  A fase de 
projetos deverá ser elaborada de acordo com as seguintes premissas:  

 
Fase 1: Estudos Preliminares: Consiste na pesquisa e na realização de estudos ambientais e técnico-científicos 
para o levantamento de parâmetros necessários à elaboração do projeto, tendo como produto final a elaboração de 
um Diagnóstico preliminar da atual situação do Aterro sanitário. Deverão ser abordados nesta etapa os seguintes 
aspectos: 
 

 Topografia da área de expansão; 

 Caracterização hidro geológica e geotécnica; 

 Estudos geológicos; 

 Hidrografia; 

 Estudos demográficos (evolução da população, projeção de população); 

 Caracterização de resíduos; 
 
Fase 2: Projeto Básico: Nesta etapa deverão ser descritos os estudos e métodos referente a engenharia do 
processo e a metodologia de tratamento dos resíduos aplicada. Deverão ser abordados os seguintes aspectos: 
 

 Ajuste do projeto proposto ao atual projeto do aterro sanitário; 

 Definição das cotas de base das células de lixo; 

 Definição e dimensionamento do sistema de impermeabilização da base do aterro; 

 Definição e dimensionamento do movimento de terra; 

 Definição e dimensionamento do sistema de tratamento de líquidos percolados; 

 Definição e dimensionamento do sistema de tratamento de gases; 

 Definição e dimensionamento da drenagem de águas pluviais; 

 Definição e dimensionamento do sistema viário 

 Definição e dimensionamento do maciço de lixo; 

 Verificação de estudos de estabilidade; 

 Estudos de volumetria e capacidade do aterro 

 Definição e dimensionamento do sistema de tratamento de chorume; 

 Dimensionamento da vida útil do aterro; 

 Dimensionamento de equipamentos necessários a operação do aterro; 

 Dimensionamento da mão de obra necessária a execução do aterro. 

 Estimativa de custos para a implantação do projeto; 

 Estimativa de custos para a operação do aterro; 
 
Fase 3: Projeto Executivo: Nesta etapa deverão ser detalhados o memorial descritivo das obras, os materiais e 
atividades a serem realizadas durante a implantação do novo projeto, o plano de operação e monitoramento do 
complexo, bem como o detalhamento do projeto básico na forma de especificações técnicas e peças gráficas 
complementares necessárias a implantação do projeto. Deverão ser abordados nesta etapa os seguintes aspectos: 
 

 Plano de operação do complexo, desde o recebimento de lixo até o aterramento; 

 Plano de monitoramento dos gases, dos líquidos percolados, da estabilidade do maciço; 

 Especificações técnicas para a implantação do sistema de impermeabilização da base do aterro; 

 Especificações técnicas para as operações de “movimento de terra”; 

 Especificações técnicas para a implantação do sistema de tratamento de líquidos percolados; 
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 Especificações técnicas para a implantação do sistema de tratamento de gases; 

 Especificações técnicas para a implantação da drenagem de águas pluviais; 

 Especificações técnicas para a implantação do sistema viário 

 Especificações técnicas para a conformação do maciço de lixo; 

 Especificações técnicas para a operação e implantação sistema de tratamento de chorume; 
 
Critério de medição 

A medição deste item será efetuada em três etapas (Fase 1, Fase 2 e Fase 3), conforme cronograma físico 
financeiro estabelecido pela Fiscalização. 

A contratada deverá encaminhar as etapas dos estudos concluídas para a análise e aceitação do Cimasas. 
Somente após o aceite, estes serviços serão comtemplados em medição. 

  
4.9 CONSTRUÇÃO DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LÍQUIDOS PERCOLADOS. 

Sobre a construção do novo módulo para o tratamento de chorume, cabe ressaltar, que esta etapa dos serviços é 
de grande relevância ao projeto proposto neste certame, bem como ao Aterro Sanitário Cimasas. 

O descarte de chorume de forma inadequada, ocasiona graves danos ao meio ambiente e a saúde pública. Com 
baixa biodegradabilidade, alta carga de materiais na composição e compostos orgânicos tóxicos, este líquido 
residual se não devidamente tratado, é capaz de atingir e contaminar o lençol freático, prejudicando os cursos 
d’água da região. 

Com isso, percebe-se que os danos ambientais provocados pelo manejo inconsequente deste efluente alcançam 
serias proporções, culminando em um ciclo de poluição da água. (contaminação que vai desde a sua origem até 
os corpos abastecidos, tornando nocivo aos animais e aos seres humanos) 

Definitiva por si só, a questão das consequências para o ambiente, no entanto, não é o único argumento a favor 
da importância do tratamento do chorume. Diante da gravidade destes possíveis desdobramentos, a norma NBR 
8419/1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dispõe sobre condições  específicas 
estabelecidas para estes sistemas, ou seja, o tratamento  do chorume é questão de lei, sujeitando aos 
descumpridores a arcarem com punições que vão desde multas à paralisação dos serviços do Aterro. 

De forma a adequar os efluentes líquidos gerados no Aterro Sanitário Cimasas aos padrões de lançamentos 
preconizados pela legislação ambiental vigente, será necessária a ampliação do atual sistema de tratamento 
chorume do Aterro.  

O sistema de tratamento de líquidos será composto de um tanque anaeróbio, bem como de uma lagoa facultativa 
para a adequada estabilização da matéria orgânica. 

O tanque anaeróbio deverá ser construído em concreto armado, com fck 30 Mpa com consumo de aço da ordem 
de 80 kg a cada m³ de concreto aplicado. 

 A empresa vencedora do certame deverá apresentar ao Consórcio Cimasas, para aprovação, o projeto estrutural 
do tanque anaeróbio, de conformidade com o projeto básico licenciado pelos órgãos ambientais. 

Já Lagoa facultativa, esta deverá ser implantada de acordo com os projetos apresentados e impermeabilizada em 
geomembrana de PEAD, na espessura de 1mm. 

Será ainda de responsabilidade da empresa contratada a interligação entre o sistema de tratamento de líquidos 
existente com o sistema a ser construído, bem como a implantação de todos os elementos apresentados nos 
projetos: 
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 ITJ-AT-PT 21-32 

 ITJ-AT-PT 22-32 

 ITJ-AT-PT 23-32 

 ITJ-AT-PT 24-32 

 ITJ-AT-PT 25-32 

 ITJ-AT-PT 26-32 

 O movimento de terra necessário a construção do sistema de tratamento de líquidos percolados deverá ser 
realizada pelo conjunto de equipamentos responsável pela operação do Aterro sanitário. O solo proveniente 
destas escavações deverá ser destinado a cobertura diária dos resíduos ou estocado nas proximidades da área de 
aterramento de lixo para utilização futura. As estimativas de movimento de terra para a implantação do sistema 
de tratamento de líquidos são da ordem de 25.000 m³. 

Critério de medição 

A medição deste item será efetuada em três etapas, conforme cronograma físico financeiro estabelecido entre a 
Fiscalização e a CONTRATADA. 

A contratada deverá realizar o serviço proposto em três etapas como se segue: 

Etapa 1: Implantação do Tanque anaeróbio 

Etapa 2: Implantação da Lagoa Facultativa 

Etapa 3: Interligação entre os sistemas 1 e 2 de tratamento e ligação entre lagoa facultativa 2 e ponto de 
lançamento. 

 
4.10      OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 

Em atendimento a Lei Federal nº 12.305/2010 e com o objetivo de reduzir o volume de resíduos a serem 
dispostos no Aterro sanitário, o Consorcio Cimasas, tem estudado cada vez mais, as possibilidades para a 
diminuição do volume de resíduos a serem aterrados no complexo. 

Segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), entre 2010 e 2019, a 
geração de RSU no Brasil registrou considerável crescimento, passando de 67 milhões para 79 milhões de 
toneladas por ano. Por sua vez, a geração per capita de resíduos aumentou de 348 Kg/ano para 379 Kg/ano. 
(ABRELPE  2020) 

Neste contexto, a coleta de resíduos sólidos, cresceu em todo país na última década, passando de cerca de 59 
milhões de toneladas em 2010, para 72,7 milhões no mesmo período de 2019. 

A partir do crescente volume de resíduos gerados, no Brasil, torna-se cada vez mais importante o tratamento de 
resíduos por meio de processos alternativos, bem como as iniciativas para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos 
gerados em nosso meio.  

Assim sendo o Cimasas vem intensificando medidas para incrementar os processos de triagem, coleta seletiva e 
compostagem de resíduos entre os municípios consorciados. 

Caberá a empresa a ser contratada a operação e manutenção de um centro de triagem e compostagem existente o 
Aterro Sanitário Cimasas. 

Os resíduos com potencial de reciclagem, bem como os resíduos basicamente orgânicos, deverão ser 
classificados na balança de pesagem, a partir do auxílio dos técnicos do Cimasas e direcionados para reciclagem/ 
compostagem. 
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A unidade de triagem é um conjunto de instalações, destinadas ao manejo dos materiais resultantes de coleta 
seletiva, de resíduos secos provenientes da coleta de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados (papéis, 
plásticos, metais, entre outros). 

O Aterro Sanitário Cimasas é dotado de um galpão com área construída de 200 m², onde está estruturado um 
setor de triagem, dotado dos seguintes equipamentos: 

 Prensa enfardadeira vertical, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas; 

 Balança, com capacidade de 1000 kg, plataforma mecânica em aço carbono SAE 1020; 

 Carro plataforma assoalho de chapa, capacidade para 300Kg 

 Empilhadeira Simples 

 Esteira rolante com comprimento mínimo de 10 metros, acionada por motor elétrico. 

O Cimasas estará disponibilizando estes equipamentos para que a empresa contratada possa realizar as operações 
de triagem e reciclagem previstas neste termo. 

 Caberá a Contratada a manutenção (preventiva e corretiva) dos equipamentos disponibilizados pelo Consórcio. 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção elétrica, hidráulica do galpão, conservação das instalações 
prediais. 

Todo o material triado deverá ser entregue ao Consórcio CIMASAS, que será a responsável pela 
comercialização/doação dos materiais triados e compostados. 

Quanto a compostagem, os resíduos orgânicos segregados no centro de triagem e os resíduos essencialmente 
“orgânicos” recebidos na balança de pesagem, serão direcionados para o pátio de compostagem e reciclados a 
partir dos seguintes processos. 

De acordo com a NBR 13591/1996, a compostagem é um processo de decomposição biológica da fração 
orgânica biodegradável dos resíduos, efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições 
controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvidos em três fases, são elas: mesófila, termófila e 
maturação. 

A fase inicial é caracterizada pelo aumento da atividade de decomposição da matéria orgânica devido ao 
aumento gradual da população de microrganismos mesófilos. Como consequência ocorre o aumento da 
temperatura devido a geração de calor da reação de fermentação alcançando temperaturas em torno de 45ºC. 

A segunda fase, termófila, é caracterizada por apresentar por apresentar as mais altas temperaturas do processo, 
entre 45 e 65ºC.  Os microrganismos termófilos, em sua maioria bactérias, são os principais agentes de 
decomposição nesta fase, gerando calor e vapor d’água com elevado consumo de oxigênio. Além disso, 
simultaneamente ocorre o processo de eliminação satisfatória dos microrganismos patogênicos, em função das 
altas temperaturas. 

Na última fase do processo, ocorre a maturação do composto, nesta etapa são formadas as substancias húmicas 
pelos microrganismos mesófilos, ainda presentes no processo.  

  Preparo e montagem das leiras 

A massa de compostagem (leiras) deve ser resultante da mistura de vários resíduos orgânicos, tais como sobra de 
alimentos, restos de culturas vegetais, estercos, etc. Desta forma, ficam garantidos o equilíbrio nutricional e a 
flora microbiológica diversificada, que imprime alta eficiência ao processo. 

A matéria orgânica deverá estar livre de materiais inertes 

O padrão para dimensão das leiras será de 1 metro de altura por 1 metro de largura. O comprimento poderá ser 
variável, sendo condicionado ao espaço útil do pátio. 
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A montagem das leiras, bem como a execução dos processos operacionais das atividades de compostagem, será 
realizada com o próprio equipamento (retro escavadeira) de operação do aterro sanitário. 

Ciclo de Reviramento 

O revolvimento da massa de compostagem deverá ter três funções: propiciar a aeração da massa, dissipar as altas 
temperaturas desenvolvidas na fase ativa de degradação e aumentar a porosidade. 

O ciclo de reviramento será: 

 Fase de degradação ativa: um reviramento a cada 3 (três) dias durante os 30 (trinta) dias iniciais da 
compostagem e um reviramento semanal até o termino da primeira  fase  (quando  não  for  mais  
registrada  a  presença  de  temperaturas termófilas), totalizando, em média, 60 (sessenta) dias. 

 Fase de Maturação (ou cura): não há a necessidade de reviramento. Essa fase prolonga-se por um 
período complementar de 40 dias. 

Para que seja mantido o controle do processo, é obrigatório o monitoramento dos principais parâmetros 
envolvidos, como se segue: 

 Teor de umidade (determinado antes do reviramento); 

 Temperatura (determinada diariamente); 

 Oxigenação/ciclo de reviramento. 

Além disso, outros parâmetros deverão ser avaliados diariamente através de uma inspeção visual, onde se deve 
verificar a mudança na coloração do material, a emanação de odores desagradáveis, a presença de vetores 
(principalmente moscas) e a geração de lixiviados. A ocorrência destes quatro últimos fatores é indicativa de que 
a operação não está sendo adequada, devendo-se proceder o devido controle operacional do processo. 

Para otimizar o monitoramento do processo, deverão ser utilizadas fichas de controle das leiras (contendo 
campos como temperatura da leira, tempo de compostagem, medidas de controle, etc) e ainda deverá ser 
utilizada uma ficha de controle de revolvimento, as quais deverão ser preenchidas diariamente pelo operador. 

As fichas de controle do processo de triagem e compostagem deverão ser encaminhadas, via relatório técnico, 
mensalmente a gerência do CIMASAS. 

O composto orgânico produzido no aterro sanitário deverá ser utilizado nas atividades de jardinagem em praças, 
jardins e hortas comunitárias dos municípios consorciados. 

Para assegurar a da qualidade do composto produzido pelas atividades compostagem no Aterro sanitário, a 
Contratada deverá manter um engenheiro agrônomo/florestal como responsável técnico pelas atividades de 
compostagem.  

Este profissional também será o responsável pela implementação das seguintes atividades: 

 Treinamento da equipe operacional:  

A equipe que irá operar o pátio de compostagem necessita de adequada capacitação para realizar as tarefas 

 Acompanhamento técnico 

Deverá ser realizado o acompanhamento técnico das atividades para garantir a qualidade e segurança dos 
processos, avaliar o funcionamento e gerenciamento do pátio de compostagem para a adoção de ajustes. 

 Avaliações periódicas 

Deverá ser estabelecido pelo engenheiro responsável pelas atividades, relatório de avaliações bimestrais sobre o 
gerenciamento dos resíduos, o funcionamento do pátio de compostagem. 



 

 

Processo nº 001/2022 
Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) • 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

36

 Qualidade 

Deverá ser atestado por profissional devidamente habilitado a qualidade do composto gerado no complexo, de 
acordo com a Instrução Normativa Nº 61, publicada em julho de 2020 no diário Oficial da união pelo Ministério 
da Agricultura, de acordo com as seguintes especificações: 

 Classificação: Classe A 

 Da natureza física: Granulado 

 Expressos pela quantificação dos macronutrientes primários Nitrogênio (N); Fósforo (P) e Potássio (k);  

 Macronutrientes secundários: Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Enxofre (S) 

 Micronutrientes:  Boro (B); Cloro (Cl); Cobalto (Co); Cobre (Cu); Ferro (Fe); Manganês (Mn); 
Molibdênio ( Mo); Níquel ( Ni); Selênio ( Se). Silício (Si) e Zinco (Zn) 

Dimensionamento da mão de obra 

A mão de obra necessária para à perfeita execução do serviço de operação da unidade de triagem e compostagem 
será de: 

 1 encarregado de serviços; 

 1 Engenheiro agrônomo/florestal (20 horas semanais) 

 6 ajudantes, 

Todo pessoal deverá utilizar uniformes e EPI’s adequados, além de ferramental necessário, como garfos, pás e 
carrinho de mão, etc; 

Dimensionamento de Equipamentos 

A CONTRATADA deverá fornecer um Triturador de Galhos para as operações de compostagem. O 
equipamento deverá possuir as seguintes características: 

 Equipamento acionado por motor elétrico de capacidade mínima de 70 c.v., deverá possuir capacidade 
mínima de 5 m³/hora, e dotado de sistema de segurança. 

 O material triado deverá ser entregue ao Consórcio CIMASAS, que será a responsável pela 
comercialização/doação dos materiais triados e compostados. 

Critério de medição 

A medição deste item será efetuada pelo item Equipe/mês, devidamente fornecida para a execução dos serviços 

 

 

 

 

Representante do CIMASAS 
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ANEXO II 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 
 
 
 
  A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 
......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), 
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., 
Bairro ................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo 
Licitatório instaurado pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 001/2022 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome da mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

  
   ................., ......... de ........................ de 2022 
 

 
_______________________________________ 
(nome do representante legal pela empresa) 
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente) 
(nº. CPF do signatário) 

 
  
      

 
IMPORTANTE: 
 
 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 

 
 Papel timbrado ou carimbo da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 

 
 

 
 
 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 
 

  Processo nº 001/2022 – Pag. 38 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 99898-6949  licitaitajuba@gmail.com 

 
 
 

ANEXO III 
 
 
 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para cumprimento 
do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b” do item IX do 
Edital, e para fins do Pregão Presencial nº 001/2022 do CIMASAS, Estado de Minas Gerais que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos 
envelopes de nº 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.  
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Itens Descrição Unidade Quantidade Pr. Unitário Pr.Total

1.
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  
      

1.1
Mobilização de pessoal e equipamentos, construção completa 

e instalação do canteiro de obras  
vb    1,00

1.2
Desmobilização de pessoal, equipamentos e recomposição das 

áreas  
vb    1,00

1.3 Administração local  vb X MÊS 30,00

1.4 Manutenção e operação de canteiro de obras  vb X MÊS 30,00

2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO       

2.1

Operação e Manutenção do Aterro sanitário, envolvendo o 

recebimento, compactação, aterramento de lixo, execução de 

drenagem de líquidos e gases, execução de drenagem pluvial, 

etc;

ton/mês 3.354,000

3
Execução de campanha de monitoramento de águas 

subterrâneas;
vb 30,000

4
Execução de campanha de monitoramento de águas 

superficiais;
vb 30,000

5
Execução de campanha de monitroramento de líquidos 

percolados;
vb 30,000

6
Execução de Monitoramento topografico e controle de 

aterramento de resíduos.
vb/mês 30,000

7
PROJETOS TÉCNICOS PARA A AMPLIAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO
      

7.1

Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo 

estudos de volumetria, projeto de aterramento de lixo, rede 

de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e 

gasosos  para a ampliação do aterro sanitário Cimasas.

UNID 1,000

8
CONSTRUÇÃO DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS
      

8.1
Construção Completa, conforme projeto de sistema de liquídos 

percolados.
UNID 1,000

9
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DO ATERRO SANITÁRIO CIMASAS
      

9.1
Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e 

Compostagem do Aterro Sanitário Cimasas.
Equip/Mês 1,000

TOTAL -R$                         

 
OBS: O ENVELOPE DE PROPOSTA (01) DEVERÁ CONSTAR SOMENTE ESTE DOCUMENTO, NÃO SENDO 
NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO) 
 
DATA/LOCAL 
                                                 
CARIMBO DO CNPJ/MF 
                            
 ASSINATURA. 
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ANEXO V 

PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS NA REUNIÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2022 

CIMASAS / MINAS GERAIS 
Prezados Senhores, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I +que integra o instrumento 
convocatório da licitação em epígrafe. 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Itens Descrição Unidade Quantidade Pr. Unitário Pr.Total

1.
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  
      

1.1
Mobilização de pessoal e equipamentos, construção completa 

e instalação do canteiro de obras  
vb    1,00

1.2
Desmobilização de pessoal, equipamentos e recomposição das 

áreas  
vb    1,00

1.3 Administração local  vb X MÊS 30,00

1.4 Manutenção e operação de canteiro de obras  vb X MÊS 30,00

2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO       

2.1

Operação e Manutenção do Aterro sanitário, envolvendo o 

recebimento, compactação, aterramento de lixo, execução de 

drenagem de líquidos e gases, execução de drenagem pluvial, 

etc;

ton/mês 3.354,000

3
Execução de campanha de monitoramento de águas 

subterrâneas;
vb 30,000

4
Execução de campanha de monitoramento de águas 

superficiais;
vb 30,000

5
Execução de campanha de monitroramento de líquidos 

percolados;
vb 30,000

6
Execução de Monitoramento topografico e controle de 

aterramento de resíduos.
vb/mês 30,000

7
PROJETOS TÉCNICOS PARA A AMPLIAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO
      

7.1

Elaboração de Estudos técnicos e ambientais, incluindo 

estudos de volumetria, projeto de aterramento de lixo, rede 

de drenagem pluvial, drenagem de efluentes líquidos e 

gasosos  para a ampliação do aterro sanitário Cimasas.

UNID 1,000

8
CONSTRUÇÃO DO NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS
      

8.1
Construção Completa, conforme projeto de sistema de liquídos 

percolados.
UNID 1,000

9
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DO ATERRO SANITÁRIO CIMASAS
      

9.1
Operação e Manutenção da Unidade de Triagem e 

Compostagem do Aterro Sanitário Cimasas.
Equip/Mês 1,000

TOTAL -R$                         

 
VALOR: Por extenso 

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento do Objeto do Processo 

Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos, taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  
 

OBS: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR A PROPOSTA REALINHADA ACOMPANHADA DAS PLANILHAS,(com 
desconto ofertado distribuído sobre todos os itens) PARA APROVAÇÃO DO CIMASAS ATÉ 02 (DOIS) DIAS APÓS TÉRMINO DO 
CERTAME 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA (CARIMBO) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI   
 
 

D E C L A R A Ç Õ E S 
 
Ref.: Pregão Presencial Nº 001/2022 
Processo Nº  001/2022 
 
 
_______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de 
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data: 

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta 

licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com o CIMASAS, nos termos do art. 9º, da lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e 
menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do 
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante 
do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
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                                            ANEXO VII    MINUTA DO CONTRATO   

                CONTRATO Nº---/2022 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO 
SANITÁRIO – CIMASAS E A EMPRESA -----------, PARA 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO 
SANITÁRIO -CIMASAS, NOS TERMOS DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 

O Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário – CIMASAS, 
situado à Av. Dr. Jerson Dias, nº 500, bairro Estiva, Itajubá - MG, CNPJ nº 09.062.786/0001-46, neste ato representada 
pelo Sr. Christian Gonçalves Tiburzio e Silva, Presidente do CIMASAS, doravante denominado CONTRATANTE, e 
a empresa ---------,  situada à   -----, nº ---, Bairro -------, Município de --------, Estado de ------, CEP ------, inscrita no 
CNPJ sob o nº. -------, neste     ato     representada     pelo     seu     representante     legal,     Sr. ---------, -----, ----, -----, 
residente e domiciliado na Rua ----, nº-----, Bairro ----, Município de -------Estado de ------ – CEP ------, portador da 
carteira de Identidade nº ------,  inscrito no CPF/MF sob nº -------, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si 
justo e contratado os serviços, objeto da Clausula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA, através do Pregão Presencial nº 001/2022, homologada pelo 
Presidente da Mesa Diretora em -------, em todas as suas vias e anexos, que passam a fazer parte integrante deste 
contrato, a CONTRATADA compromete-se a executar todos os serviços constantes da mesma e que de maneira geral 
compreendem a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS 
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO -CIMASAS. 

Parágrafo único: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 
Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o CIMASAS pagará à CONTRATADA, o VALOR 
TOTAL proposto de R$ ------- (----------), conforme quantitativos propostos no Edital e cronograma físico-financeiro 
apresentado, a ser pago mensalmente até 30 dias da data da emissão da fatura, conforme medição dos serviços 
efetivamente executados que correrá por conta da dotação orçamentária 01.01.01.18.541.0001.2003.3.3.90.39.00   
01.01.01.18.541.0001.3003.4.4.90.51.00       

§ 1º Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrá por 
conta da CONTRATADA. 

§ 2º A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social 
pertinentes ao pessoal contratado através da SEFIP e guias de recolhimentos de INSS e FGTS. 

CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis 

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de execução do serviço será de 30 meses (trinta meses), contados da data de recepção pela 
CONTRATADA da Ordem de Serviço a ser expedida pelo CIMASAS, podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/93. 

§1º Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano da data de apresentação da proposta, os 
preços serão reajustados para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação 
verificada no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da 
seguinte fórmula de reajuste:  
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PR = PB x (0,60 x SM/SMi) + (0,40 x IGPM/IGPMi) 

Onde, 
PR = Preço Reajustado. 
PB = Preço Base da proposta. 
SM = Salário Mínimo, do Mês do Reajuste. 
SMi = Salário Mínimo do Mês da Proposta. 
IGPM = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do Mês do Reajuste. 
IGPMi = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do Mês da Proposta. 

§2º A contratada terá um prazo de 5 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço para o início dos 
serviços. 

CLAUSULA QUINTA - ATRASO NA EXECUÇÃO 

O atraso na execução dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo único: Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados 
em requerimento, antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que justifiquem tal solicitação. 

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva do representante do 
Consórcio CIMASAS Sr. ------------, a quem caberá o presente termo, bem como autorizar os pagamentos de faturas e 
praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel entrega dos serviços contratados. 

Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização que serão exercidas pelo 
Consórcio CIMASAS, que poderá contratar profissional liberal ou empresas especializadas para assessorá-la, bem 
como as inspeções que serão realizadas pelos Órgãos Federais ou Estaduais. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 
assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pelo CIMASAS. 

§ 1º. A CONTRATADA assumirá automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos 
causados ao Consórcio CIMASAS ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na 
execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou 
prepostos. 

§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a regularização da obra junto ao INSS (matrícula CEI e/ ou 
CNPJ) registrando todos os funcionários disponíveis para a execução da obra, durante e ao final da construção serão 
exigidos prova desses registros, ficando condicionado o “Recebimento da Obra” à comprovação destes. 

§ 3º. A CONTRATADA fica obrigada a registrar a obra junto ao CREA e apresentar cópia do referido registro 
para a fiscalização do CIMASAS, e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra. 

§ 4º. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter em seu quadro de funcionários todos os cargos necessários 
a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais - Itajubá, com comprovação mensal deste 
registro através do livro de registro de funcionários das guias de recolhimento da previdência social e do fundo de 
garantia e da SEFIP. 

§ 5º. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato para apresentar a 
documentação a seguir: 

 Livro de Registro de Funcionários e cópia do registro na CTPS. 

 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
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 ASO – Atestado de saúde Ocupacional. 

 FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais. 

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA E EXECUÇÃO 

O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. A garantia à execução 
deverá ser prestada nos termos do edital e do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo único: A CONTRATADA deverá obrigatoriamente refazer, sem qualquer ônus ao CIMASAS, com 
mão de obra extra ou em horários após a jornada normal de trabalho, os trabalhos executados deficientemente ou 
em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do CIMASAS, se responsabilizando inclusive pelos 
materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não aprovados pela fiscalização. 

CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, 
o Consórcio aplicará as seguintes penalidades, na ordem advertências, multas e/ou sanções, de acordo com a infração 
cometida, sendo garantida a defesa prévia: 

I. Advertência verbal;  

II. Advertência escrita; 

III. Multa, de acordo com a infração: 

a) Fica estabelecido o percentual de 0,3 % (três décimos por cento) a título de multa sobre o total da adjudicação, 

por dia de atraso para início da execução dos serviços contratados quando o atraso não estiver de acordo com a 

cláusula Quinta; 

b) Multa de 4,0% (quatro por cento) do valor da fatura mensal por dia, até o limite de 10 (dez) dias por 

irregularidades, tais como: 

 Não atendimento às determinações para manter em número de pessoal ( mão de obra ) e equipamentos 

necessários a execução dos serviços em total acordo com o cronograma físico- financeiro; 

 Não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização; 

 Fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e/ou contratação de mão de obra, admitindo 

profissionais não qualificados ao desempenho das funções a ele atribuídas; 

 Impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela Contratada; 

c) Fica estabelecido o percentual de 0,5 % (cinco décimos por cento) a título de multa sobre o total da adjudicação, 

por dia de atraso para o início da execução da recuperação dos serviços executados deficientemente e não 

aprovados pela Fiscalização quando o atraso não estiver de acordo com a cláusula Quinta; 
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d) Caso a CONTRATADA se recuse a prestar os serviços ou faça fora das especificações, inclusive o (resultante 

dos serviços deficientemente executados) ao CIMASAS, além das penalidades previstas em Lei, poderá aplicar 

a multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor contratado. 

e) O CIMASAS poderá ainda cancelar a nota de empenho e impor à firma outras sanções legais cabíveis, inclusive 

a de comunicar a todos os órgãos Federais, Estaduais e Municipais sobre a inidoneidade da mesma. 

f) Na hipótese dos itens a, b, c e d, a firma faltosa será notificada para recolher a favor do CIMASAS, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, as importâncias das penalidades impostas, a serem recolhidas mediante guia 

fornecida pelo CIMASAS. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos casos previstos nesta 
cláusula e no art. 78 da Lei 8.666/93: 

a) quando  a  CONTRATADA,  por  sua  culpa  e  responsabilidade,  atrasar  a  execução  dos  serviços, 

desatendendo ao cronograma físico-financeiro, por prazo superior a 20% (vinte por cento) do prazo total; 

b) quando a CONTRATADA suspender a execução dos serviços por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, 

sem justificativa ou sem prévia autorização do CIMASAS; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, sem prévia autorização do 

CIMASAS; 

d) quando o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas; 

e) quando a CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CIMASAS; 

f) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

g) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 

caracterizada má fé; 

h) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

§ 1º. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666 de 21/06/1993, e suas posteriores alterações. 
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Parágrafo único: Constituirá par te  in tegrante  do  presente Contrato, guardada as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência: 

a) todos os elementos técnicos discriminados no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2022. 

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos e propostas constantes do Processo da Licitação nº 

001/2022. 

c) as Normas Técnicas Brasileiras e demais especificações técnicas pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subempreitar ou subcontratar os serviços objeto deste Contrato, no todo ou em parte, 
sem prévia autorização formal do Consórcio CIMASAS, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso de 
responsabilidade pelas obrigações assumidas neste contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Este contrato entrará em vigor após a data de emissão da Ordem de Serviço, mencionada na Cláusula Quarta deste 
Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:   DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as 
disposições legais pertinentes. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. Para 

firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 

um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas 

abaixo: 

Itajubá,----- de 2022. 

 

 
Consorcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião  

do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário - CIMASAS   
CONTRATANTE  

 

 

CONTRATADA 
Representante 
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 ANEXO VIII 

 
 

 
 
 
 

PROJETOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 
 
 

(DISPONÍVEIS NO SITE DA PREFEITURA DE ITAJUBÁ) 
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                                                            ANEXO IX 
 
 
 

DECLARAÇÃO VISTORIA 
 

 
Referência: Pregão Presencial  Nº 001/2022 
 
Data: ___/___/______  
 
Empresa Licitante: ________________________________ 
 
 
CNPJ: ____________________________  
 
 
A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA para devidos fins, que conhece o Aterro 

Sanitário do CIMASAS, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA 

ATERRO SANITÁRIO -CIMASAS, de acordo com os serviços previstos neste certame, conforme disposto no Edital 

de Licitação. 

  

A empresa licitante declara e da total ciência de que não possui interesse em realizar a visita técnica e 

que, caso vencedora, se absterá de questionar, administrativamente ou judicialmente, sobre eventuais problemas 

técnicos durante a realização da obra ou serviço, em decorrência da não realização da visita técnica. 

 
 
 
 
Data: 
 
___________________________________  
(Assinatura do Representante legal)  
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 Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante, no Envelope 2 – Habilitação com firma 

reconhecida em cartório. 
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