
 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

1 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

   

 
ATENÇÃO 

 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR FAVOR, PREENCHER A 

RETIRADA DE EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020  
Contratação de empresa especializada nos serviços de gerenciamento, operação e manutenção com 

fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no 
Município de Vassouras - RJ  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 
Contratação de empresa especializada nos serviços de gerenciamento, operação e manutenção com 

fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no 
Município de Vassouras – RJ 

 

E D I T A L 

1. INTRODUÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por meio 

da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 607/2019, torna público que, 

devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Alves Pereira, na forma do disposto no 

processo administrativo n.º 2.276/2020, fará realizar, no dia 06 de julho de 2020, às 10:00 

horas, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com aplicação 

subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, 

pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo Decreto Municipal 2.638/2007, além 

das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 

 

1.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro 
de Fornecedores, mantido pela PMV. 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brno dia e hora indicados 
no item 4 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de 
apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

 

1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos 
os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação 
não alterar a formulação das propostas. 

 

1.4 O edital se encontra disponível no endereço 
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser 
adquirido no site www.vassouras.rj.gov.br. Dúvidas também poderão ser dirimidas 
pelo telefone (24) 2471-9069. 

 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações 
acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos 
em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, diretamente no 
sistema, e também mediante confirmação de recebimento, no e-mail 
licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes informações: Razão Social 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.vassouras.rj.gov.br/
mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do e-mail, CNPJ/CPF, 
Telefone para Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem 
solicitar a informação. 

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário 
pela equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 (quarenta e oito) 
horas para a realização do certame, o prazo será de até 24 (vinte e quatro 
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento 
serão divulgados mediante nota, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.bre no site do município 
www.vassouras.rj.gov.br, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo 
para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

2.  OBJETO 

2.1 O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Contratação de empresa especializada 
nos serviços de gerenciamento, operação e manutenção com fornecimento de materiais da ETE - 

Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no Município de Vassouras - RJ, 

conforme as especificações contidas no Projeto Básico–Anexo I.  

 
2.2 – O objeto a ser fornecido deverá atender a todas as especificações e requisitos 
exigidos pelas normas e órgãos de controle e fiscalização de comercialização que lhes são 
pertinentes. 
 
2.3 – O fiscal da contratação fica impedido de receber os produtos licitados que estejam 
fora das especificações técnicas emitidas pelos órgãos oficiais que o fiscalizam, ou ainda, 
que não atendam às exigências contidas no termo de referência. 
 
 2.4 – Eventual recebimento de serviços fora das especificações previstas no item 2.1 não 
impede a sua posterior devolução. 
 
 2.5 – Qualquer entendimento entre o fiscalizador e o contratado será realizado sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais.  
 
2.6 – A fiscalização é exercida no interesse do Município de Vassouras e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, as quais, acaso verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidade da municipalidade ou de seus prepostos. 
 
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança do objeto licitado, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos por lei ou por este edital, inclusive 
perante terceiros. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.8 As quantidades dos serviços indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. 
 
2.9 Os locais, formas e prazos de entrega dos objetos estão indicados no Termo de 
Referência.  
 
3. DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

3.1 O prazo para entrega do objeto do presente edital será de 12 (doze) meses.  
 

4. ABERTURA 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em 
todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo 
com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado 
abaixo: 

              

 Eventos  Dia  Mês  Ano  Horário  

 Início acolhimento das propostas 23   06  2020  10:00  

 Data da realização do Pregão 06   07  2020  10:00  

 Processo nº 2.276/2020    
        

 Tipo  Menor Preço global    
           

 Prazo para impugnação  02/07/2020       

 Data da publicação 23/06/2020         

 Endereço Eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br  

 Número da licitação no portal  15/2020   
             

 Número UASG do Município 926938           
              
              

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, 
que impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação 
ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 Os recursos necessários para a aquisição correrão por conta da Natureza da 
Despesa e do Programa de Trabalho a seguir. 
 
 

 0601185410037.2.897.330.39.00.00 – Fundo Municipal de Meio Ambiente – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
Fonte: 04 Royalties 

 
6.TIPO DE LICITAÇÃO 
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6.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de 
Fornecedores, mantido pela PMV. 
 

7.2 Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

8.1O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - 

Brasil. 

 

8.1.1 Poderão participar neste PREGÃO ELETRÔNICO as 
Empresas que: 

8.1.1.1atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, 
inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 
deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os 
documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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8.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 
3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para 
empresas nacionais); 

 

8.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem 
interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o 
seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF DIGITAL. 

 

8.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes 
da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, 
endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail) 

 

8.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, 
desde que no momento da habilitação, apresentem o Plano de Recuperação 
devidamente homologado pelo Juiz competente, na forma do Art. 58 e 165 da 
Lei n.º 11.101/2005.  

8.1.1.6 Não estejam sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias uma das outras; 

 

8.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, nem estejam punidas com suspensão do direito de 
contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

 

8.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 
como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do 
presente Edital. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI 
atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 

8.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 

8.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao 
Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

8.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 
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8.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um 
mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única 
proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de 
preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão 
rejeitadas pelo Comprador. 

 

8.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

8.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para 
participar deste processo licitatório. 

 

8.7 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção 
de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
 
9 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

9.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 
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9.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

9.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por 
meio do COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

 

10.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 
2),somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de 
sua oferta final. 

 

10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 
sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um 
preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta licitação. 

 

10.2 A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do 
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada. 

 

10.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos 
previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º, na forma do Anexo 6 do Edital. 
 
10.4 As propostas com preços superiores ao registrado na tabela constante no 
Anexo X do presente Edital (Critério de Aceitabilidade) poderão ser aceitas pelo 
Pregoeiro, no entanto, ao final da fase de lances não serão adjudicados os itens 
com os valores finais acima da referida tabela. 
 

10.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste Edital. 

 

10.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessão. 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

10 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

 

10.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 
 
10.7 Poderão ocorrer pequenas divergências entre as descrições dos itens no 
Portal comprasgovernamentais e no Termo de Referência, para tais casos, 
deverá SEMPRE ser levado em consideração a descrição completa contida no 
Termo de Referência. 

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

11.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

11.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

11.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

11.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

11.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

11.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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11.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00 (dez reais). 

11.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

11.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

11.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

11.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

11.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

11.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

11.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

11.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

11.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 

lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
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maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 

nº 8.538, de 2015. 

11.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

11.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

11.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será 

aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, conforme regulamento. 

11.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

11.23.1 no pais; 

11.23.2 por empresas brasileiras;  

11.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

11.23.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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11.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR GLOBAL. 

 

12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o 
valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no 
máximo, DUAS casas após a vírgula. 

 

12.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
de MENOR VALOR, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do 
MENOR lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua subtração. 
 

12.3 O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver 
igualdade de valores entre as propostas de preços e quando não houver lances 
para definir o desempate. 
 

 

12.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 

12.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 deste Edital, 
o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido menor 
valor. 

12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

  12.5.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

12.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
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12.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata; 

12.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 

02. (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.8.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

12.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material 

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

12.9 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 

12.10 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais 
deque não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 
 

13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Regras Gerais 
 

13.1.1 Os documentos de habilitação deverão ser enviados 
concomitantemente com o envio da proposta, conforme item 9 deste edital; 
 

13.1.1.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

 
13.1.1.3 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS deverão 

ser entregues pelo vencedor, somente via SEDEX, ficando o fornecedor 
obrigado a enviar imediatamente após a postagem o comprovante da 
postagem (código de rastreio) para o e-mail licitacaovassouras@gmail.com, 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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valendo a data da postagem para comprovação da tempestividade OU 
pessoalmente no seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, 
Vassouras, de 10 horas até 16 horas - SALA DA CPL, no prazo máximo de 
dois dias úteis contados do encerramento da etapa de aceitação da sessão 
pública: 

 
a) os documentos de habilitação previstos no item 13.2 a 13.6; 

 
b) a proposta de preços realinhada. (Anexo II) 

 
c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 
3° da Lei Complementar nº 123, de 2006 e que não se enquadrem em 
nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da referida Lei 
Complementar, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO VI), no caso de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual. 

 
13.1.1.3 A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, prevista no 

anexo VI, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
 

13.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.2.1 SICAF; 

13.1.2.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal 

de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
 

13.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

13.1.3.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros 
mencionados nos itens acima, com o registro de penalidade que 
impeça a sua participação em licitação ainda em vigor ou contratação 
futura, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro 
declarar tal condição. 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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13.1.4 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS na hipótese de existência de recursos. 

 
13.1.5 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 13, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13.2. Habilitação Jurídica 

 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser 
apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  
d) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.  
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados 
nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, 
por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da 
administração, Lei Federal nº 10.406/2002;  
Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de 
aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se 
tratando de sociedade cooperativa. 

 

13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

13.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios e 
Administradores; 

 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas aad, do parágrafo único, 
do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com 
relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso, ou, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com 
relação ao IPTU, e e da Procuradoria Geral do Município com relação a débitos 
inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da 
CNDT. 

 
13.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, micro 
empresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a 
obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a 
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comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 

13.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na 
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 

 

13.3.2.3Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e 
trabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s) ao (s) 
microempreendedores individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de 
pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), 
prorrogável por igual período, a critério da Administração municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

 

13.3.2.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 
13.3.2.3,implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões), ou revogar a licitação. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências 
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

13.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da 
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na 
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 
falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

13.4.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentação da certidão do item 13.4.1.1, as 
empresas sediadas nos Estados onde a certidão de falências é emitida pelo 
Tribunal de Justiça e engloba a distribuição em todas as comarcas do Estado. 

 

13.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo 
competente. 

 

13.4.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

19 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante, 
devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

a) O MEI está dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 

 

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação 
eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário. 

 

b.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços 
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes 
exigências: 

 

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de 
grande circulação; 

 

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá 
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

 

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta 
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem 
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

13.4.4 - O licitante com resultado em quaisquer dos índices contábeis, igual ou 
menor que 1,0 (um), deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados 
na forma da lei. 

 

 

13.5 Qualificação Técnica 

 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica, 
que comprove que a empresa licitante tenha fornecido objeto compatível com 
o licitado, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
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13.5.2 Certidão de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Profissionais 
Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 
comprovando o registro compatível com o objeto do contratado; 
 
13.5.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços que 
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber: 
 

 OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO (ETE); 

 COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRADEADO (RESÍDUOS 
CLASSE II-B), na quantidade mínima estimada de 3,04 toneladas/mês.  

 
13.5.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 
do certame.  
 
13.5.5 Licença Operacional para o transporte de resíduos classe IIB emitida 
pelo INEA, ou órgão equivalente. 
 
 
13.5.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal 

 

13.5.7 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 
IV, deque não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 

 

13.5.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo pregoeiro. 
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13.5.9 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação 
de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e seus Anexos. 

 

13.5.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 
documentação indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

13.5.11 – Do Prazo de Validade das Certidões 

 

13.5.11.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse   
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

14 - DOS RECURSOS 

 

14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio 
do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de 
vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o 
Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual período, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo 
mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

  
14.3A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do 
recurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.4O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos  
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.5As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio 
do pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá reconsiderar sua decisão 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão 
final. 
 

15. ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
ao arrematante,  
 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, os 
ORDENADORES DE DESPESAS adjudicarão e homologarão o procedimento. 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

22 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

15.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 

15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS, o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para: 

 

f) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário. 

 

15.4O Contrato será encaminhado por e mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

 

15.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com o 

respectivo desconto readequado ao apresentado pelo lance vencedor, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias, contados do encerramento da etapa competitiva. 

 

15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A Contratada obriga-se a: 
 

a. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e 

seus anexos, e de sua proposta de preços, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

b. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

d. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações da legislação vigente; 

e. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

23 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - 

EPC, quando for o caso; 

f. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

g. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias, securitárias e as demais previstas na 

legislação vigente, cuja inadimplência não transfere responsabilidade 

à Contratante; 

h. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos 

casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto 

Básico; 

i. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 

internas da Administração; 

j. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não 

abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função; 

k. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

l. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

m. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

n. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 A Contratante obriga-se a: 
 

a. Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local, data e horário; 
 

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  
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c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

 

d. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário até a assinatura do Contratado. 

 

17.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

17.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 

 

17.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 

 

17.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

17.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

17.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 

prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

17.8O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 

deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 
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18. DO CONTRATO  

18.1 – O Contrato será encaminhado por e-mail para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

19.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

19.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Fizer declaração falsa; 

19.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

19.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 

 

19.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

19.1.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Contrato. 

 

19.1.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

19.1.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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19.1.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

20.1 O fornecimento do objeto deverá: 

20.1.1 O objeto do presente será recebido de acordo com o termo de referência.  

20.2 A Secretaria requisitante reservam-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa avaliação nos serviços executados. Havendo desacordo com as 

especificações constantes deste objeto, ficam sujeitos à aplicação de 

penalidades previstas neste Termo e seus anexos, no contrato e demais 

sanções cabíveis.  

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

21.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 

defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.   

 

21.3A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
  

21.4Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

21.5Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 

21.6 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n º 
8.666/93. 
 

21.7Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

 

22. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Projeto Básico 
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Anexo II – Proposta de Preços 

Anexo III – Minuta de Contrato 

Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo V – Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VI – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo VIII – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo IX – Critério de Aceitabilidade  

Anexo X – Cronograma Financeiro 

 

22.1 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

Vassouras, 17 de junho de 2019 

 

_____________________________ 

Danilo Alves Pereira 

Secretária Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO DE MASSAMBARÁ 

 

Sumário 

 

1. Do Objeto 

2. Justificativa e Finalidade da Contratação 

3. Da Classificação dos Serviços 

4. Definição dos Serviços 

5. Dos Quantitativos da Contratação 

6. Pessoal 

7. Uniformes 

8. Da Segurança, Higiene e Medicina do trabalho 

9. Local de Aplicação dos Serviços 

10. Fornecimento dos Materiais 

11. Execução dos Serviços e seu Recebimento 

12. Obrigações da Contratante 

13. Obrigações da Contratada 

14. Controle e Fiscalização da Execução 

15. Destinação Final dos Resíduos  

16. Do prazo da Contratação 

17. Do Valor Máximo da Contratação 

18. Da Medição e Remuneração dos Serviços 

19. Qualificação Técnica 

20. Informações Complementares 

Anexo I – Dados do Sistema 

Anexo II – Descrição Detalhada dos Serviços 
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1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada nos serviços de 

gerenciamento, operação e manutenção com fornecimento de materiais 

da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará 

no Município de Vassouras - RJ, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste Projeto Básico. 

1.2. A contratação se dará por empreitada de serviços por menor preço global 

e medições mensais dos itens unitários executados. 

 

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação dos referidos serviços justifica-se face à necessidade da 

execução da operação e da manutenção da ETE - Estações de 

Tratamento de Esgoto do Distrito de Massambará no Município de 

Vassouras, em tempo integral, por tratar-se de procedimento 

indispensável, específico e necessário para que se mantenha o regular 

e bom funcionamento dos equipamentos da unidade, capaz de 

propiciar as condições adequadas para o lançamento dos efluentes 

dentro dos padrões legais, de acordo com as resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e demais normas vigentes. A 

gestão adequada da unidade de ETE, de cunho obrigatório ao Poder 

Público, tem a finalidade de manter em operação constante, através da 

regular manutenção, seus equipamentos e instrumentos; ao 

tratamento, monitoramento e controle dos efluentes lançados no meio 

ambiente, evitando que o Município seja autuado pelos órgãos 

ambientais, ao tratamento adequado e a correta destinação dos 

resíduos resultantes do processo de tratamento, justificando-se o 

“interesse público” desta contratação.   

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos de 

atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 

competência legal do contratante, não inerentes às categorias funcionais 

abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.2. A prestação dos serviços através da contratação proposta não gerará 

vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 

Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 
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4. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços contratados consistem em: 

 
4.1. Operar as unidades de tratamento de esgotos ETE Massambará, 

durante a jornada de 07 (sete) dias por semana ao longo dos 365 dias do ano. 

4.2. Fazer a manutenção preventiva da ETE, de forma a mantê-las 

operacionais efetuando entre outras ações necessárias: a troca de óleo e filtro 

dos motores,  a limpeza diária dos equipamentos de controle da entrada de 

fluentes da Estação, a higienização dos tanques e das bombas e de todos os 

outros locais internos, e outras manutenções conforme os procedimentos de 

operação e manutenção das estações. 

4.3. Manter toda a ETE, sua área interna e ao seu redor sempre em 

perfeitas condições de uso e conservação, incluídos a pintura da área 

pavimentada e limpeza (varrição, lavagem, capina, roçagem, pintura de guias 

e sarjetas). 

4.4. Executar o acompanhamento e monitoramento pelo responsável técnico 

do laudo de qualidade e das análises e contendo alguma alteração ante aos 

valores e limites legais, tomar as devidas providências para corrigi-las 

imediatamente. 

4.5. Controlar dentro dos padrões legais a entrada e saída de efluentes, 

através de amostragem e análises de águas, elaborando e emitindo relatório 

mensal contendo os parâmetros da Resolução CONAMA Nº 430_2011 com 

suas alterações, que dispõe sobre condições e padrões de lançamento de 

efluentes na forma do artigo abaixo: 

“Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas 

de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as 

seguintes condições e padrões específicos: 

I - Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura 

do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de 

mistura; 

c) Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de 

circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão 

estar virtualmente ausentes; 

d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 

120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no 

caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção 
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mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do 

corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento 

do corpo receptor. 

e) Substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; 

f) Ausência de materiais flutuantes. § 1o As condições e padrões de 

lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta 

Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em 

função das características locais, não sendo exigível o padrão de 

nitrogênio amoniacal total”.  

 
4.6. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

 
 

 
Escopo Local de Atuação Atividades / Procedimentos 

 
 

 
1 

 

 
 Monitoramento e 

controle da 
estação 

 

 

Entrada e saída de 

efluentes 

 Amostragem e análises 
de águas 

 Qualidade de água 

 Registros de resultados 

 Emissão de relatório 
operacional 

 
 

 
2 

 

 
 Execução do 

processo de 
operação 

 

 

 

ETE 

 Rotina operacional da 
Estação conforme 
orientações 

 Registros em livro diário 

 Emissão de relatório 
diário / mensal 

 
 

3 

 
 Descarregamento 

de produtos 
químicos e lodo 
residual 

 

 

ETE 

 Planejamento e execução 
da operação de 
descarregamento. 

 Check do laudo de 
qualidade 
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4 

 
 
 
 
 

 Compras 

 

 

 

 

Informativo para a 

Contratante 

 Controle de estoque e 
compra de insumos 
químicos e reagentes. 
Contato com 
fornecedores 

 Pedido / emissão NF. 

 Inspeção do produto 
recebido. 

 Aprovação do controle de 
qualidade 

 Programação de 
pagamento 

 
5 

 
 Resultados 

analíticos 

 

ETE 
 Análise de pH e turbidez. 

 Análise demanda de 
reagentes / produtos. 

 
 

6 

 
 Aferição de 

equipamentos 

 

 

ETE 

 Planejamento e execução 
de calibrações de 
instrumentos analíticos 
(pHmetro e turbidímetro). 

 
 
 

 
7 

 
 

 
 Atividades de 

Segurança 

 
 
 
Rotina de trabalho 

nos equipamentos 

 Implantação de 
sistemática de trabalho, 
uso de EPI’s. 

 Procedimentos de 
manuseio e conservação 
de equipamentos 

 Elaborar PCMSO, PPRA, 
mapa de risco, ... 

 
 

 
8 

 

 
 Plano de 

manutenção de 
equipamentos 

 
 

 
ETE 

 Plano de Manutenção 
preventiva e corretiva, 
conforme manual. 

 Aquisição de peças 
sobressalentes 

 Manutenção elétrica. 

 
 
 

9 

 
 

 Administração 
Gerenciamento 

 
 
 

Global 

 Verificar estrutura 
necessária para cada 
atividade 

 Fatores envolvidos na 
logística de fornecimento, 
operação e controle 
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4.7. A ordem de serviço inicial, e as demais, se necessária, será expedida 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, órgão contratante, que fiscalizará e a 

execução dos serviços da empresa a ser contratada. Após o início dos 

serviços, a empresa deverá executar os trabalhos e conduzi-los de 

forma contínua e regular. 

4.8. A empresa contratada deverá manter livros/relatório próprios, 

registrando toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços 

realizados, podendo o mesmo ser solicitado a qualquer tempo pela 

fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, no qual deverá ser anotada a exigência da 

fiscalização e as justificativas da empresa a ser contratada. 

 
5. DOS QUANTITATIVOS DA CONTRATAÇÃO 
 
Para confecção das propostas de preços, os proponentes deverão considerar os 
quantitativos conforme tabela abaixo: 
 

Ítem Descrição do Objeto Unidade Quant. 

1 
Operação e Manutenção da ETE: 04 (quatro) Operadores de 
ETE (12/36 horas), qualificado para o serviço, com todos os 
custos, materiais e encargos inclusos. 

MÊS 12 

2 Limpeza da área de gradeamento. MÊS 12 

3 Coleta e transporte e condicionamento de material gradeado. MÊS 12 

4 Limpeza dos desarenadores. MÊS 12 

5 Limpeza e Assepsia das instalações da ETE. MÊS 12 

6 Manutenção e recuperação das estruturas da ETE. MÊS 12 

7 Manutenção de válvula, comportas e tubulações da ETE. MÊS  12 

8 
Limpeza das áreas, poda das árvores, corte de gramíneas, 
aplicação de inseticidas, sinalização do local. 

MÊS 12 

9 Manutenção das estruturas para minimização de odores. MÊS 6 
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10 
Retirada dos resíduos sólidos retirados no gradeamento e 
caixa de areia em caçambas estacionárias. 

MÊS 12 

11 Manutenção da pintura da unidade da ETE. MÊS 2 

12 
Manutenção dos motores dos equipamentos eletrônicos, 
elétricos, mecânicos e hidráulicos. 

MÊS 6 

13 Disponibilizar responsável técnico pela ETE. MÊS 12 

14 Desinfecção e controle rotineiro de odores. MÊS 12 

15 Atividades de controle de processo. MÊS 12 

16 
Coleta de amostras para medição de pH com apresentação de 
laudos, temperatura, sólidos sedimentáveis.  

UN  365 

17 
Mistura e dosagem de produtos químicos, tais como: cloro e 
cal e demais produtos necessários. 

MÊS 12 

18 Transporte de material proveniente do gradeamento e ETE. MÊS 12 

19 
Suprimento e acondicionamento de produtos químicos 
aplicados no processo de tratamento. 

MÊS 12 

 
 
 
6. PESSOAL 
 

6.1. A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do 

município, durante o prazo de vigência do contrato, mão de obra 

necessária à perfeita execução dos serviços, com estrita observância 

das categorias profissionais relacionadas às atividades a serem 

desenvolvidas na execução dos serviços. 

6.2. Correrão por conta exclusiva da empresa contratada todos os custos e 

despesas com seus empregados e prepostos, bem como os encargos 

necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e 

encargos sociais inerentes a legislação fiscal, social, securitária, 

trabalhista e previdenciária. 

6.3. Todos os empregados da empresa a ser contratada, quando da 

execução dos serviços, deverão apresentar-se uniformizados, bem 

como estar utilizando durante a execução todos os equipamentos de 

proteção individual e coletivo (EPI’s e EPC´s), tais como: botinas de 
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couro, luvas, óculos e demais equipamentos de segurança, frente ao 

serviço a ser realizado, observando todas as NR´s pertinentes á 

atividade. 

6.4. Os funcionários deverão possuir capacidade física e qualificação que 

os capacitem a executar os serviços inerentes ao objeto da presente 

contratação. É de responsabilidade da contratada o recrutamento, a 

seleção e contratação dos funcionários qualificados na execução das 

atividades. 

6.5. A Empresa contratada deverá substituir imediatamente dos serviços, 

qualquer empregado ou subordinado que, a critério da fiscalização, 

venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica. 

 
7. UNIFORMES 

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela contratada a seus funcionários 

deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada nos serviços 

contratados, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, 

sem que haja qualquer repasse do custo para o funcionário, observando a 

composição disposta no item seguinte: 

7.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário e 

distribuídas nos seguintes prazos de uso: 

7.2.1. 01 Calças (a cada 6 meses); 

7.2.2. 01 Camisetas de mangas compridas (a cada 6 meses); 

7.2.3. 02 Camisetas de mangas curtas (a cada 6 meses); 

7.2.4. 01 par de sapato de segurança (a cada 6 meses); 

7.2.5. 02 pares de Meias (a cada 6 meses); 

7.2.6. 01 Jaqueta de frio ou Japona (a cada 12 meses); 

7.2.7. 01 Capa de chuva com capuz e manga longa (a cada 12 meses); 

7.2.8. Crachá; 

 

7.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de 

qualidade que atenda às especificações mínimas necessárias ao 

desenvolvimento das atividades contratadas. 

7.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada 

ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

8. DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

8.1. A Empresa obriga-se a cumprir a Portaria 3.237 de 27/07/72 do 
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Ministério do Trabalho que determina as obrigações no campo de 

segurança, higiene e medicina do trabalho, NR-18 (condições de meio 

ambiente de trabalho), entre outras; 

8.2. A Empresa será a responsável pelo cumprimento e a fiscalização 

quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários, dos equipamentos 

de proteção individual; 

8.3. Todo serviço deverá ter sinalização e proteção, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA a segurança do pessoal do 

serviço bem como qualquer prejuízo causado a terceiros ou a 

municipalidade. 

9. LOCAL DE APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os serviços objeto do presente “Projeto Básico” serão aplicados junto à 

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos de Massambará, localizada no 

bairro de mesmo nome. 

 

10. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

10.1. Ficará por conta da empresa contratada o fornecimento de todo o 

material, equipamentos, veículos, ferramentas e utensílios necessários a 

execução do objeto do presente Projeto Básico tais como: Insumos químicos, 

reagentes, oxímetro, pHmetro, fotocolorímetro, turbidímetro e etc; 

10.2. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 

promovendo sua substituição quando necessário. 

 

TABELA DE MATERIAIS MINIMOS DE CONSUMO 

 

Item Material Quantidade e Período, 
etc. 

01 Caixa de ferramenta com jogo de chave combinada de 
aço carbono. 

1 conjunto por 
Funcionário/ano (4) 

02 Produtos químicos necessários para a operação 
manutenção e limpeza das estações. 

 Em conformidade com 
o consumo da unidade 

03 Cloro Líquido 20 litros (mês) 

04 Óleo – Soprador/ motor E.T.E e Filtro 2 litros (mês) 
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05 Filtro de ar/silenciador de admissão - 
Soprador/ motor E.T.E 

12 unidades 
(anual) 

06 Correias da transmissão- Soprador/ motor E.T.E 12 Unidades (anual) 

07 Óculos de segurança 2 por Funcionário 
(anual) 

08 Máscara de proteção 2 por Funcionário 
(anual) 

09 Carvão ativado granulado 10 kg (semestre) 

10 Água sanitária 15 litros (mês) 

11 Álcool 1 litros (mês) 

12 Balde plástico 5 p/trimestre ou 
quando houver 
necessidade de troca 

13 Escova de mão 5 p/trimestre ou 
quando houver 
necessidade de troca 

14 Esponja dupla face 6 (mês) 

15 Flanela 10 (mês) 

16 Luvas de látex natural 1 por Funcionário 
(mês) 

17 Mangueiras 1 unidade de 25 
metros (quadrimestre) 

18 Pano de limpeza de piso (saco branco) 30 unidades (trimestre) 

19 Pá de lixo 4 unidades p/trimestre 
ou quando houver 
necessidade de troca 

20 Reservatório para sabonete líquido 4 unidades p/Semestre 
ou quando houver 
necessidade de troca 

21 Rodo com duas borrachas, para limpeza geral 6 unidades p/bimestre 
ou quando houver 
necessidade de troca 

22 Sabão em barra 4 barras (mês) 

23 Sabão em pó 5 kg (mês) 
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24 Sabonete líquido, neutro, diluído na proporção 
recomendada pelo fabricante do produto 

3 litros (mês) 

25 Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros, 
fardos de 100 und 

6 fardos (anual) 

26 Vassoura de pelo 6 vassouras (anual) 

27 Extensão de elétrica de 2,5mm 2 unidades de 25 
metros (anual) 

28 Papel toalha branco, de alta absorção e de alta 
qualidade, fardos de 5 pacotes de 1.000 unidades 

100 fardos (anual) 

29 Dispenser para papel-toalha 6 unidades (anual) 

30 Tambor com capacidade de 200 litros 1 (anual) 

 

TABELA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 

Item Descrição Quantidade 
anual 

01 Escada com sete degraus 1 (anual) 

02 Lavador a Jato 1 (anual) 

03 Bomba submersa 1 (anual) 

 
10.3. Os materiais de consumo deverão ser de alta qualidade; 

10.4. Os materiais de consumo deverão ser estocados no local de execução 

dos serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda, devendo 

a contratada observar todas as normas de segurança para estocagem e 

destinação final adequada das embalagens de cada um dos produtos 

utilizados; 

 
11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

 

11.1. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias após a 

assinatura da ordem de serviço da contratada, na forma que estabelece na 

descrição detalhada dos serviços, constante no item 4 deste Projeto Básico; 

11.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta de preços. 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726786014-tambor-com-capacidade-de-200-litros-golpack-_JM
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11.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na 

proposta da contratada, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

11.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção; 

12.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 

exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente 

justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 

desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

12.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 

e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota 

Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com legislação 

vigente. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e 

seus anexos, e de sua proposta de preços, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
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fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Básico e em sua 

proposta; 

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações da legislação vigente; 

13.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, quando for o 

caso; 

13.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

13.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias, securitárias e as demais previstas na legislação 

vigente, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

13.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em 

que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

13.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 

internas da Administração; 

13.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

13.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

13.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
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noturno, perigoso ou insalubre; 

10.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

10.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários contratados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do objeto, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. Caberá a fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento das 

obrigações, em especial quanto á execução dos serviços descritos neste 

Projeto Básico, fazendo cumprir todas as disposições das leis em vigor. 

14.3. Caberá á fiscalização acompanhar a execução dos serviços ora 

contratados e mensalmente atestar no prazo de 72 (setenta e duas) horas 

após o protocolo, a nota fiscal acompanhada dos respectivos relatórios de 

serviços apresentado pela empresa contratada. 

14.4. A empresa deverá aceitar integralmente todos os métodos e processos 

de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela 

fiscalização em todo e qualquer serviço ou operação referente ao serviço. 

14.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver 

todo e qualquer caso singular, omisso ou não previsto no contrato, nestas 

especificações, no projeto e em tudo mais que, de qualquer forma, se 

relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com o serviço em 

questão. Em caso de dúvida, a fiscalização submeterá a instância superior. 

14.6. A existência da fiscalização em nada restringe as responsabilidades 

únicas, integrais e exclusivas da empresa no que concerne ao serviço 

contratado e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade 

com o contrato, o código civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

14.7. A fiscalização poderá exigir que seja adotadas normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas nestas especificações, mas úteis, ao 

seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom andamento. 

14.8. A condução geral dos serviços, de parte da empresa contratada, ficará 

a cargo de um engenheiro, devida e obrigatoriamente registrado no CREA-RJ 

e com prática comprovada em serviços idênticos aqueles a que se referem ao 
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serviço a ser executado. 

14.9. Durante todo o tempo de execução dos serviços a empresa contratada 

deverá manter junto á contratante, um representante autorizado. Quaisquer 

ordens ou comunicações da fiscalização ao seu representante serão 

consideradas como tendo sido enviadas diretamente à empresa contratada. 

14.10. O quadro de pessoal da empresa contratada empregada no serviço 

deverá ser constituído de elementos capacitados de acordo com a legislação, 

competentes, hábeis, capazes e disciplinados, podendo a fiscalização julgar 

sua permanência ou não, neste caso, a empresa deverá, se solicitada, 

substituir de imediato o funcionário recusado. 

14.11. Os trabalhos que forem rejeitados pela fiscalização deverão ser refeitos 

pela empresa, sem ônus para a contratante. 

14.12. A fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios 

amigáveis ou não, os serviços total ou parcialmente, sempre que julgar 

conveniente por motivos técnicos de segurança, disciplinares ou outros, neste 

caso os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da fiscalização. 

14.13. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

neste Projeto Básico e na proposta de preços, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma 

de uso. 

14.14. O representante da Contratante deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes 

rotinas: 

14.16.1. Análise dos relatórios operacionais e gerenciais emitidos; 

14.16.2. Acompanhamento das manutenções preventivas; 

14.16.3. Análise da necessidade das manutenções corretivas e dos 

valores dos produtos usados. 

14.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

 
15. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

15.1. A destinação final dos resíduos originados pela execução dos serviços 

será o CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE VASSOURAS, 

localizado na Estrada Teixeira Leite, nº 4040, Bairro de Cananéia, 

Vassouras/RJ ou outro local devidamente licenciado informado pela 

Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

15.2. Na hipótese de alteração do local de destinação final dos resíduos, a 

Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural deverá 

comunicar por ofício à CONTRATADA, sendo aferidas as incidências das 

novas distâncias para o transporte, podendo o preço unitário contratual, ser 

ajustado para mais ou para menos conforme as apurações procedidas, 

respeitado os limites permitidos por lei. 

15.3. Os custos da destinação final dos resíduos junto ao Centro de 

Tratamento de Resíduos são de responsabilidade da empresa contratada, 

bem como os custos relativos ao transporte dos mesmos até o local da 

destinação final. 

16. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

16.1. O prazo da presente contratação será de 12 (doze) meses a partir da 
emissão da ordem de execução dos serviços que será emitida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 
Rural. 

16.2. O presente contrato poderá ser rescindido antes caso o processo 
licitatório para a contratação do mesmo objeto seja homologado. 

 

17. DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 

17.1. O valor máximo estimado para contratação é de R$ 959.015,24 

(Novecentos e cinquenta e nove mil, quinze reais e vinte e quatro 

centavos). 

  

18. DA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. As medições dos serviços serão efetuadas 
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mensalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, as quais corresponderão aos serviços 

efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento. 

 

18.2. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 

e Desenvolvimento Rural entregará à contratada uma cópia do “boletim 

de medição”, para fins de emissão da nota fiscal/fatura, no prazo de até 

3 (três) dias corridos, contados a partir da data de medição dos 

serviços realizados durante o mês. 

 

18.3. Em caso de contestação da medição, o Município 

pagará à contratada a importância correspondente, apurada pelo órgão 

fiscalizador, sendo a diferença, objeto da contestação, verificada e 

acertada na medição seguinte. 

 

18.4. Como remuneração mensal dos serviços, será 

considerado o valor mensal global, resultante do produto entre os 

valores unitários constante da proposta de preços da contratada e os 

quantitativos mensais auferidos atestados através da “planilha de 

medição”. 

 
18.5. Todas as solicitações de pagamentos deverão ser 

acompanhadas de relatório especificando os locais de execução dos 

serviços e os materiais aplicados, nota fiscal referente ao valor da 

medição, CND-Certidão Negativa de Débitos relativa ao INSS, 

comprovante do último recolhimento do INSS, CRF – Certificado de 

regularidade fiscal relativa ao recolhimento do FGTS e outros 

documentos que o Município julgar necessário. 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

19.1. As empresas licitantes deverão atender a qualificação técnica abaixo: 

a) Certidão de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Profissionais 

Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

comprovando o registro compatível com o objeto do contratado; 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia, nos termos da legislação aplicável, 

em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra/serviço, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 
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OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO (ETE); 

COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRADEADO (RESÍDUOS 

CLASSE II-B), na quantidade mínima estimada de 3,04 toneladas/mês.  

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, 

na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 

fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 

se sagre vencedor do certame.  

d) Licença Operacional para o transporte de resíduos classe IIB emitida pelo 

INEA, ou órgão equivalente. 

20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

20.1. As demais informações com dados técnicos das unidades serão 

apresentadas anexas a este Projeto Básico. 

Responsável p/elaboração 

Autorização 

Danilo Alves Pereira 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

46 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

 (DADOS DOS SISTEMAS) 

 

  ETE - SISTEMA MASSAMBARÁ 

Massambará está localizada no distrito de Sebastião de Lacerda. Segundo 

informações da Prefeitura, no Sistema de Massambará a rede coletora é de 

PVC, com diâmetros variando de 150 a 200 mm e extensão de 7 km. Em 

campo é possível identificar os poços de visita do sistema de coleta. A 

Estação Elevatória de Esgoto (EEE) tem por coordenadas geográficas: 

Latitude 22°19'45.70"S e Longitude 43°31'48.40"O, a 489 m de altitude, no 

Bairro Massambará. Tem capacidade nominal de 30 L/s e possui uma bomba 

com potência de 10 HP. Verifica-se que a EEE está em área protegida e 

apresenta bom estado de conservação. Apesar de ter sido constado a 

existência de painel de comando, o mesmo não apresenta boas condições, 

além disso, não dispõe de alarme, sinalização para defeitos e grupo gerador. 

A prefeitura municipal informou que o painel foi instalado recentemente. A 

ETE Massambará, tem por coordenadas geográficas: Latitude – 22º19’45,70” 

S e Longitude – 43º31’48,40” O, a 189 m de altitude. Trata-se de uma ETE 

com tratamento de nível primário, com capacidade nominal é de 30 L/s. A 

ETE possui sinalização, cerca e acesso em boas condições não conta com 

iluminação noturna, vigilância e edificações de apoio, como guarita, 

laboratório, banheiro, vestiário, refeitório etc. 

 

VISTA DA ETE MASSAMBARÁ 
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 

 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS. 

 

Operação e Manutenção da ETE: 04 (quatro) Operadores de ETE 

(12/36 horas) qualificado para o serviço com todos os custos, 

materiais e encargos inclusos. 

Compreendem os serviços de gerenciamento, operação e manutenção da 

estação de tratamento de esgotos (ETE) de Massambará, localizadas no 

Município de Vassouras. Estão incluídos na composição, os custos de 

mão de obra, equipamentos, veículos, transporte de carga, descarga de 

resíduos, ferramentas, de insumos e produtos químicos. Relacionados na 

planilha de composição de custos dos itens.  

 

Limpeza da área de gradeamento. 

Deve permitir a frequência adequada de limpeza das grades e a efetiva 

remoção dos sólidos grosseiros. 

A operação de limpeza das grades deve ser no mínimo diária. 

A remoção de quaisquer entupimentos que possam prejudicar a 

distribuição uniforme do afluente no sistema de tratamento é fundamental 

para o sucesso do tratamento. 

As ferramentas necessárias são: rastelo, pá, carrinho de mão, balde, 

mangueira, saco plástico, arame e formulários de controle. 

Remover o material retido usando o rastelo, com o devido cuidado, de 

forma a evitar a entrada de sólidos grosseiros no sistema e o contato 

direto com o material removido. 

Depositar o material removido em vasilhame devidamente protegido e que 

permita a medição do volume depositado, posteriormente, limpar a grade 

com jato de água. 

Ao fim do turno, medir o volume do material retirado e anotá-lo em 

formulário apropriado, em seguida encaminhá-lo para o descarte final. 

 

Coleta e transporte e condicionamento de material gradeado. 

Depositar o material retirado em local adequado – caçambas, recipientes 

tampados, fora do acesso de insetos, especialmente moscas; 
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Utilizar dispositivos para minimização de impacto pela emissão de odores, 

tais como a aspersão de produtos biológicos que são comercializados; e 

Encaminhar o material retido para disposição final adequada – valas na 

área da ete com recobrimento diário, ou aterro sanitário licenciado. 

 

Limpeza dos desarenadores. 

A limpeza no desarenador é realizada após a drenagem do canal 

saturado.  

Após a drenagem do canal a areia e os sólidos depositados no fundo do 

canal devem ser retirados com o auxílio de uma pá e encaminhados a 

uma caçamba, ou outro reservatório. 

Os resíduos devem ser devidamente descartados em aterros sanitários. 

A periodicidade de limpeza dos canais do desarenador depende das 

características do esgoto afluente. 

 

Limpeza e assepsia das instalações da ETE. 

Limpeza é o processo mecânico de remoção de sujidades e detritos 

mediante o uso adequado de água e detergente para manter em estado 

de asseio os artigos, pisos, paredes, mobiliários e equipamentos; 

Varredura úmida deverá ser feita com MOP ou com pano limpo 

umedecido com solução de detergente envolto em rodo, visando a 

remoção de detritos e sujidades. Após a passagem desta solução, 

devem-se retirar os resíduos do detergente com o MOP ou pano 

umedecido com água limpa, também envolto em rodo. Esse tipo de 

varredura evita a suspensão de partículas de poeira e dispersão de 

microrganismos, com consequente contaminação das pessoas, dos 

artigos, dos mobiliários e dos equipamentos presentes; 

Lavagem do ambiente é uma operação de limpeza mais rigorosa que 

envolve a fricção das superfícies com o auxílio de vassouras de nylon ou 

com fibras sintéticas, utilizando água em maior quantidade como 

elemento principal da remoção da sujidade, e detergente. Existem hoje 

máquinas lavadoras que realizam essa função utilizando discos 

acessórios para a fricção. Após a lavagem, deve ser feito o enxágue com 

água limpa para retirar os resíduos do detergente; 

Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo 

ou menos contaminado para o local mais sujo ou mais contaminado, de 

cima para baixo em movimento único, do fundo para a frente e de dentro 
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para fora. 

 

Manutenção e recuperação das estruturas da ETE. 

Os planos de manutenção devem compreender inspeções rotineiras, que 

se baseiam numa observação visual e durante as quais podem ser 

efetuadas operações simples de manutenção e limpeza; as inspeções 

principais com uso de técnicas de inspeção mais específicas, com a 

aplicação de ensaios não destrutivos. 

A durabilidade e os critérios de manutenção das estruturas não 

dependerão apenas das propriedades dos materiais específicos, porém 

são resultados da interação entre o material e o ambiente que o cerca. A 

durabilidade das mesmas depende, fundamentalmente: do ambiente em 

que ele está inserido; do projeto; da manutenção executada. 

 

Manutenção de válvula, comportas e tubulações da ETE. 

Consiste de: substituição de gaxetas de válvulas; substituição de juntas 

de vedação de conexões; manutenção de sistema mecânico das 

comportas; desencrustações de redes de esgotos; vistorias em poços de 

visitas, caixas de passagem e inspeção de esgotos; lavagem de coletores 

de esgotos sanitários com a utilização do equipamento de 

hidrojateamento, através de caminhão hidrovácuo. 

 

Limpeza das áreas, poda das árvores, corte de gramíneas, aplicação 

de inseticidas, sinalização do local. 

Consiste basicamente nas atividades a seguir: 

Capinar a área, para manutenção da limpeza e paisagismo regularmente; 

Aplicar inseticidas evitando a infestação por insetos constantemente; 

Manter todas as sinalizações visíveis e em bom estado de conservação 

constantemente; 

Limpar as canaletas de água pluvial regularmente; 

Fazer a manutenção da cerca no entorno regularmente; 

Limpar as vias de acesso ao lançamento no corpo receptor diariamente; 

Manter protegida a tubulação de lançamento do efluente final 

constantemente; 

Manter o ponto de lançamento protegido contra erosões constantemente. 

 

Manutenção das estruturas para minimização de odores. 
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Uma desodorização eficiente é obtida através da passagem de ar 

contaminado por um meio adsorvente impregnado com compostos 

químicos responsáveis pela oxidação ou inativação das substancias 

odoríferas. Carvão ativado é o principal meio adsorvente utilizado devido 

a sua alta eficiência e relativo baixo custo. O sucesso deste processo 

depende da manutenção do ambiente livre de umidade e poeira e da 

troca regular do meio adsorvente. 

A manutenção do sistema de minimização de odores consiste na 

drenagem do líquido que condensa no fundo do tanque e na substituição 

do carvão ativado. 

Atenção o líquido condensado sistema de minimização de odores é 

altamente tóxico e corrosivo, portanto, para sua manipulação deve ser 

utilizado equipamento de proteção individual adequado (luva de borracha, 

óculos de segurança e máscara de proteção). 

 

Retirada dos resíduos sólidos retirados no gradeamento e caixa de 

areia em caçambas estacionárias. 

Todos os sistemas de tratamento de esgotos geram algum resíduo sólido, 

como material gradeado e areia, removidos no tratamento preliminar, e o 

lodo removido do tratamento primário e/ou secundário.  

O material gradeado e a areia são, respectivamente, tirados do sistema 

diária e semanalmente, dependendo das condições climáticas e da 

qualidade do esgoto. Esses dois tipos de resíduos devem ser dispostos 

em valas na área da ETE ou em aterros sanitários licenciados. 

No caso de serem armazenados temporariamente em caçambas, o 

material gradeado e os sobrenadantes retirados das unidades devem ser 

cobertos com cal, de modo que seja minimizada a geração de odores e 

de insetos 

 

Manutenção da pintura da unidade da ETE. 

O desempenho de um revestimento está diretamente ligado a escolha 

adequada do tipo de tinta e do adequado preparo de superfície. Uma 

superfície limpa, seca, isenta de contaminantes e ferrugem (no caso de 

estruturas metálicas), é uma base perfeita para uma boa performance de 

um sistema de pintura. 

Temos basicamente dois tipos de manutenção das instalações pintadas 

da ETE: 

Arquitetônicas: que oferecem estética e parcial proteção, utilizadas na 
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construção civil e instalações não sujeitas a ataques agressivos. 

Industriais: que aliam o efeito estético ao protetivo tanto na manufatura 

quanto na manutenção industrial. 

Padrões das cores a serem utilizadas nas pinturas industriais: 

Amarelo segurança 0600 (fluorescente: 253/240/1): indica “cuidado”, 

guarda corpo, corrimão, parapeitos, escada marinheiro, partes baixas de 

escadas portáteis, tampas em fibra de vidro em piso (esgoto), vigas de 

baixa altura.  

Amarelo 0609 (amarelo ouro: 251/215/0): soprador de ar (ete), tubulação 

de clorogás (eta).  

Amarelo 0608 (amarelo trator: 253/182/6): tubulação de ácido fluorsilício 

(ETA), hidróxido de sódio “soda cáustica” (ETE).  

Laranja segurança 0200 (alaranjado: 247/143/30): pedestais, polias, 

engrenagens, caixas protetoras, peças que sejam obstáculo.  

Creme canalizações 0607 (creme: 231/191/80): tubulação de sulfato de 

alumínio (ETA), tubulação de saída do tratamento primário de esgoto 

(ETE).  

Azul del rey 0558 (escuro: 3/55/103): portões de aço, monovias, costados 

externos metálicos (ete), tampas de aço e grades em piso (SAA).  

Marrom canalizações 0800 (escuro / marrom tabaco: 74/34/42): tubulação 

de sucção e recalque (barrilete) de elevatória de “esgoto bruto”, descarte 

e amostra de lodo (ETE). 

Verde 0795 (escuro / verde colonial: 37/99/48): sinal tubulação de by pass 

de esgoto do reator para o filtro e lavagem dos filtros (ETE), ventosa para 

esgoto, motores em geral, tubulação de sucção e recalque (barrilete) de 

elevatória de esgoto de recirculação interna (ETE). 

Vermelho óxido 0412 ou l274 (zarcão óxido de zinco / cor de tubulação de 

esgoto: 133/60/54): tubulações de descargas de esgotos (ETE).  

Vermelho segurança 0400 (213/45/71) ou bombeiro 0421 (198/44/46): 

tubulação de água contra incêndio, portas corta fogo de saídas de 

emergências, hidrantes e extintores. 

Preto (alcatrão): n 1,0 grades em piso, degraus de escadas, tampas de 

aço (ETE), coletores de resíduos e tubulação de extravasores de esgoto 

(ETE).  

Cinza escuro 0380 (77/85/87): eletrodutos.  

Cinza claro 0300 (cinza platina: 168/171/180): tubulação de vácuo, 
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tubulação de tratamento de gases (ete), porta (quadro comando), degraus 

de escadas (fuga incêndio), portas e janelas diversas e tampas em geral.  

Demais detalhes, consultar a NR 26. 

 

Manutenção dos motores dos equipamentos eletrônicos, elétricos, 

mecânicos e hidráulicos. 

Fazer a manutenção preventiva dos conjuntos moto-bombas 

regularmente - remova as bombas, limpe-as por completo removendo 

qualquer corpo estranho preso em suas palhetas e verifique o 

acionamento das boias de comando, emendas dos cabos elétricos e 

ruídos em rolamentos, sentido de rotação dos rotores. 

Alternar a utilização das bombas, no caso de bomba reserva, não 

deixando equipamentos parados por longos períodos.  

Evitar grandes períodos de paralisação de alimentação da estação 

 

Disponibilizar responsável técnico pela ETE. 

Durante a prestação dos serviços, a ETE deve contar com um técnico 

responsável pela operação e acompanhamento do programa de 

monitoramento, que apresente ao órgão ambiental a anotação de 

responsabilidade técnica – ART referente à supervisão técnica do local. É 

fundamental, também, a permanência de um encarregado, devidamente 

treinado e capacitado para o controle operacional da unidade, além da 

proibição da entrada de pessoas inabilitadas ou animais na área da 

estação. 

 

Desinfecção e controle rotineiro de odores. 

Desinfecção é o processo de eliminação dos microorganismos 

patogênicos, exceto as formas esporuladas, realizada em superfícies 

inertes mediante a aplicação de meios físicos ou químicos (desinfetantes). 

Realizar, de imediato, a desinfecção localizada da matéria orgânica 

extravasada em qualquer área do estabelecimento. Superfícies com 

presença de vazamentos de líquidos e materiais contaminados deverão 

ser submetidas à ação de um desinfetante, com prioridade em relação a 

qualquer outra tarefa, utilizando os EPI’s apropriados. 

Utilizar uniforme durante o trabalho e os equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) de acordo com as circunstâncias de risco: avental, gorro, 
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máscara, óculos, luvas de borracha e proteção adequada para os pés 

(bota ou calçado fechado impermeável); 

Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das 

atividades de trabalho; 

Preparar previamente todo o material necessário aos procedimentos de 

limpeza e desinfecção a serem executados; 

Lavar as mãos antes e após os procedimentos, inclusive quando 

realizados com a utilização de luvas; 

Antes de iniciar a limpeza, remover do recinto os sacos plásticos 

contendo os resíduos, devidamente amarrados; 

Todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente a fim de 

minimizar a criação de borrifos, poeira ou aerossóis. Não agitar qualquer 

material contaminado. Não realizar a varredura seca. 

 

Atividades de controle de processo. 

Consiste em executar (com profissionais, materiais e equipamentos 

apropriados) as atividades de: 

Controle da ETE através de fichas de controle operacional; 

Controle de dosagem dos produtos inerentes ao tratamento do efluente; 

Controle e regulagem dos processos de tratamento do esgoto, como a 

recirculação do lodo, análise dos parâmetros operacionais, descarte de 

lodo e controle de desinfecção; 

Elaboração de relatórios mensais do sistema de tratamento de esgoto; 

Análise da qualidade dos efluentes bruto e tratado, a fim de avaliar a 

eficiência do tratamento. 

 

Coleta de amostras para medição de PH com apresentação de 

laudos, temperatura, sólidos sedimentáveis.  

A amostragem consiste na coleta de determinado volume de esgoto que 

permita a sua caracterização em laboratório e que seja representativa 

quanto à determinação da sua qualidade – esse procedimento, 

juntamente com a medição da vazão, permite acompanhar as cargas e a 

eficiência do tratamento.  

A amostragem pode ser: simples: uma única amostra no ponto de coleta; 

composta: várias amostras coletadas no mesmo ponto, em horários 
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diferentes. 

Os pontos de amostragem devem ser de fácil acesso e identificação, 

devendo abranger locais a montante e a jusante do sistema de tratamento 

de esgoto; 

O ponto de coleta deve ser, sempre que possível, um ponto de 

turbulência, de modo a obter-se boa mistura; 

Antes de iniciar a coleta, é necessário fazer ambiente com o frasco de 

coleta, (lavar o frasco no mínimo três vezes com o líquido a ser coletado) 

para garantir maior confiabilidade dos dados; 

A coleta de uma amostra deve ser feita a alguns centímetros abaixo do 

nível da água, evitando-se, assim, a influência dos sólidos flutuantes, que 

tornariam a amostra não significativa; 

As amostras nem sempre poderão ser rapidamente analisadas, sendo, 

nesses casos, necessário preservá-las em recipientes com gelo, até o 

momento da análise, de tal forma que as características do esgoto não 

sejam alteradas; e 

É essencial a utilização de EPI’s na coleta das amostras. 

 

Mistura e dosagem de produtos químicos, tais como: cloro e cal e 

demais produtos necessários. 

Além do manuseio correto dos produtos químicos, o profissional deve 

saber qual quantidade de produto químico deve ser utilizada durante o 

tratamento. 

Sempre que a qualidade do efluente variar, devem-se fazer ensaios para 

escolher uma nova dosagem de produto químico para tratar o mesmo. O 

excesso de produto químico nem sempre ajudará a melhorar sua 

qualidade. Existem dados de dosagem correspondente de produto 

químico, que consegue tratar as diversas variações de características dos 

efluentes de maneira mais eficiente. 

Estes dados já foram definidos nos projetos de execução das referias 

unidade, sendo a função do proffional que executará tal atividade estar 

atento as variações e ter o conhecimento técnico para efetuar o preparo 

dos mesmos para o tratamento. 

 

Transporte de material proveniente da ETE (LODO). 

O material proveniente do gradeamento e ETE somente será carregado e 

retirado da mesma mediante a apresentação pelo motorista do caminhão, 
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do termo de responsabilidade e do formulário de controle de retirada. 

O motorista deve estar devidamente cadastrado e credenciado na ETE 

em que prestará o referido serviço de transporte. 

Para o transporte deverão ser utilizados caminhões com carrocerias 

totalmente vedadas, tais como os caminhões basculantes, equipados com 

sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica 

para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de 

látex. 

É proibido qualquer tipo de coroamento nos caminhões (altura da carga 

ultrapassando a altura da carroceria). 

Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para 

uso imediato em caso de ocorrência de sinistro. 

Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de lodo de 

esgoto, todos os procedimentos para limpeza são de responsabilidade da 

empresa transportadora do lodo de esgoto ou produto derivado. 

Todos trabalhadores em contato com o lodo de esgoto ou produto 

derivado deverão sempre utilizar luvas de proteção plásticas ou de couro.  

Também, é requerido o uso de calçado adequado, sapatos ou botas de 

couro ou plástico, sendo proibido o uso de sandálias e outros calçados 

abertos. 

Ao término dos serviços lavarem com água e sabão as luvas, os calçados 

e as mãos. 

Devera ser observada a limpeza dos pneus na saída dos caminhões da 

ETE e da unidade de destino final licenciada. 

 

Suprimento e acondicionamento de produtos químicos aplicados no 

processo de tratamento. 

Os compostos químicos devem ser armazenados em local ventilado e 

seco e sua identificação deve ser clara e visível. Os materiais não devem 

ser empilhados diretamente no chão, nem em pilhas altas, para não cair 

ou dificultar o manuseio do produto. As embalagens, após o uso do 

produto, devem ser armazenadas em locais adequados. 

O controle de estoque dos produtos químicos que são utilizados na ETE 

deve ser criterioso, de forma que nunca faltem os produtos necessários 

para o tratamento. 

Os cuidados que devem ser tomados para o manuseio e armazenamento 

dos produtos químicos são importantes tanto para a sua preservação, 
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quanto para a saúde do profissional que está lidando com eles. 

Quando os produtos químicos são trazidos a granel, deve haver uma 

pessoa para descarregar os sacos ou tambores e colocá-los nos locais 

onde serão armazenados.  
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Anexo II 
Pregão Eletrônico n.º 015/2018 

Modelo de Proposta 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Pregão Eletrônico n.º 015/2020, para 
Contratação de empresa especializada nos serviços de gerenciamento, operação e manutenção com 
fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no 

Município de Vassouras - RJ, conforme Projeto Básico no Anexo I, nas condições abaixo: 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 
 

ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR GLOBAL(R$) 

01 01 SERV. 

Contratação de empresa especializada nos serviços de 
gerenciamento, operação e manutenção com fornecimento 
de materiais da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto do 
Distrito de Massambará no Município de Vassouras - RJ, 
conforme as especificações contidas no Projeto Básico–
Anexo I. 

 

OBS: A proposta deverá vir acompanhada da planilha de composição (Anexo I da 
Proposta), que não poderá ultrapassar os valores unitários constantes da planilha 
orçamentária/critério de aceitabilidade – Anexo IX do Edital. 

 
VALOR TOTAL POR EXTENSO (XXXXXXXXX) 

 
2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega 
da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
 a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA SRP/ATA, 
conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
(local) _____________, ___ de ______________ de2020. 
_________________________________________(Assinatura do representante legal) 
Nome: _____________________________CPF: _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

58 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

 
ANEXO I DA PROPOSTA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 Operação e Manutenção da ETE:   

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

1.2 
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE 
EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 704,00     

1.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

1.4 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 2,60     

1.5 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 23,40     

1.6 MATERIAIS:   

1.7 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

1.8 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,13     

1.9 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,26     

1.10 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

2 Limpeza da área de gradeamento.   

2.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

2.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 160,00     

2.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

2.4 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,05     

2.5 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,10     

2.6 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

3 Coleta e transporte e condicionamento de material gradeado.   

3.1 SERVIÇOS   

3.2 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA 
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM 
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 

KM 1.944,00     

3.3 

"TC10050700/ - DESCARGA DE MATERIAIS E 
RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL 
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR 
PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL.                     

" 

T 36,00     

3.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

3.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,02     
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3.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,05     

3.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

4 Limpeza dos desarenadores.   

4.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

4.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 80,00     

4.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

4.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

4.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,02     

4.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,05     

4.7 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

5 Limpeza e Assepsia das instalações da ETE.   

5.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

5.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 80,00     

5.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

5.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

5.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,02     

5.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,05     

5.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

6 Manutenção e recuperação das estruturas da ETE.   

6.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

6.2 
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 48,00     

6.3 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 48,00     

6.4 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

6.5 MATERIAIS:   

6.6 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

6.7 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,08     

6.8 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,16     

6.9 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

7 Manutenção de válvula, comportas e tubulações da ETE.   

7.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

7.2 
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 
HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 48,00     

7.3 
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS  
H 48,00     

7.4 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

7.5 VEÍCULOS:   
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7.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 1,60     

7.7 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 14,40     

7.8 MATERIAIS:   

7.9 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

7.10 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,04     

7.11 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,08     

7.12 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

8 
Limpeza das áreas, poda das árvores, corte de gramíneas, aplicação de inseticidas, sinalização do 
local. 

  

8.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

8.2 
MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 32,00     

8.3 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 32,00     

8.4 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

8.5 VEÍCULOS:   

8.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 0,80     

8.7 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 7,20     

8.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

8.9 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,04     

8.10 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,08     

8.11 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO % 0,03     

9 Manutenção das estruturas para minimização de odores.   

9.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

9.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 80,00     

9.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

9.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO   

9.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

9.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,40     

9.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

10 
Retirada dos resíduos sólidos retirados no gradeamento e caixa de areia em caçambas 
estacionárias. 
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10.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

10.2 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA 
DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM 
LOCAIS AUTORIZADOS 

UN 8,00     

10.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

10.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO   

10.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,04     

10.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,08     

10.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

11 Manutenção da pintura da unidade da ETE.   

11.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

11.2 
MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS  

H 96,00     

11.3 
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 96,00     

11.4 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

11.5 VEÍCULOS:   

11.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 1,20     

11.7 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 10,80     

11.8 MATERIAIS:   

11.9 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,12     

11.10 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,24     

11.11 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

12 Manutenção dos motores dos equipamentos eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos.   

12.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

12.2 

MAO-DE-OBRA DE MONTADOR 
ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS  

H 80,00     

12.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

12.4 VEÍCULOS:   

12.5 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 4,00     
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12.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 16,00     

12.7 MATERIAIS:   

12.8 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,30     

12.9 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,60     

12.10 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

13 Disponibilizar responsável técnico pela ETE.   

13.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

13.2 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 40,00     

13.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

13.4 VEÍCULOS:   

13.5 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 4,00     

13.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 16,00     

13.7 MATERIAIS:   

13.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

13.9 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,10     

13.10 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

13.11 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

14 Desinfecção e controle rotineiro de odores.   

14.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

14.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 80,00     

14.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

14.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

14.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,10     

14.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

14.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

15 Atividades de controle de processo.   

15.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

15.2 
MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE 
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 80,00     

15.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     
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15.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

15.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

15.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,40     

15.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

16 
Coleta de amostras para medição de pH com apresentação de laudos, temperatura, sólidos 
sedimentáveis. 

  

16.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

16.2 
COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE 
LABORATORIO  

UN 1,00     

17 Mistura e dosagem de produtos químicos, tais como: cloro e cal e demais produtos necessários.   

17.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

17.2 
MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA 
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S  

H 80,00     

17.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

17.4 VEÍCULOS:   

17.5 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 4,00     

17.6 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 
DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

H 16,00     

17.7 MATERIAIS:   

17.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

17.9 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,10     

17.10 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

17.11 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

18 Transporte de material proveniente da ETE (lODO).   

18.1 SERVIÇOS   

18.2 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA 
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM 
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 

KM 1.944,00     

18.3 

"TC10050700/ - DESCARGA DE MATERIAIS E 
RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL 
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR 
PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL.                     
" 

T 36,00     

18.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

18.5 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,13     

18.6 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,26     

18.7 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     
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19 Suprimento e acondicionamento de produtos químicos aplicados no processo de tratamento.   

19.1 MÃO DE OBRA DIRETA   

19.2 
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

H 40,00     

19.3 DESGASTE DE FERRAMENTAS % 0,03     

19.4 MATERIAIS:   

19.5 CLORO L 560,00     

19.6 HIPOCLORITO DE SODIO KG 100,00     

19.7 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO:   

19.8 
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,10     

19.9 
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

H 0,20     

19.10 INSUMOS ADMINISTRATIVOS % 0,03     

   

VALOR ORÇAMENTO:   

   

VALOR BDI TOTAL:   

   

VALOR TOTAL:   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº _____ /______ 

 

CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE xxxx, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXX A 
EMPRESA XXX. 

 

O Município de Vassouras, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

com sede na Avenida Otávio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de 

Despesa, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXXXXX, conforme Decreto 4.043/2017, Sr. 

xxxxxxxxxxxxx, identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente na xxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP xxxxxxx, e a Empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, 

UF___, CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente Contrato de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, decorrente do Pregão Eletrônico nº xxx, com fundamento no 

Processo Administrativo nº XXX, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal 2638/2007,do 

instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e 

incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução de Serviços, com vistas à 
Contratação de empresa especializada nos serviços de gerenciamento, 
operação e manutenção com fornecimento de materiais da ETE - Estação de 
Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no Município de 
Vassouras – RJ, na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatório. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO:O objeto será executado segundo o regime de execução de 
___________.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
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O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da ordem de início de 

serviço.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o 

limite previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA 

seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital 

e no contrato. 

 

 CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) entregar os serviços, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no TERMO 

DE REFERÊNCIA; 

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 

seguro e descarregamento das mercadorias; 

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à prestação do serviço; 

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 
e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações;  
f) indenizar danos diretos pessoais ou materiais que possa advir diretamente do exercício 
de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros 

 

  

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício 2020, assim classificados: 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 
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Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 

cada exercício.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução 

e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução 

total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 

nomeado por Portaria do Secretário Municipal de xxx.. 

 

Parágrafo Segundo – O objeto do contrato será recebido MENSALMENTE, na seguinte 

forma: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e 

desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de 

Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do 

contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
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esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou 

atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 

própria.  

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE 

 A CONTRATADA é responsável pelos danos diretos comprovadamente causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por órgão da Administração.  

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor mensal de R$ ________ 

(_______________), a ser apurado com base no quantitativo efetivamente atestado, sendo 

efetuado em até 30(trinta) dias do final do mês da sua prestação, mediante depósito no 

Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA.  

 
Parágrafo Primeiro – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 
possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada pela 
CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar as faturas para a Secretaria 

Municipal de Educação , acompanhadas de Certidão Negativa de Débitos Municipais e 

Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada por 02(dois) servidores da Secretaria 

Municipal de Educação .  
  

Parágrafo Terceiro – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final da prestação do serviço e somente será autorizado após a declaração de 

recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento com a entrega do 

objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  
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PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota 

fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, 

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 

não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 

die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 

no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 

do art. 2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na 

Imprensa Oficial. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

 

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  
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Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES  
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) 
ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
Parágrafo Primeiro - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
Parágrafo Segundo - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
Parágrafo Terceiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 
licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa; 

 b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, prevista na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, 
devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
Exmº Senhor Prefeito. 
 
Parágrafo Quarto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
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Parágrafo Quinto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 
CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos Parágrafos 
Segundo e Terceiro da Cláusula Oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que 
configura a mora.  
 
Parágrafo Sexto - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, prevista na alínea c, do caput:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  
c) será aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 
de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 
prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Oitava.  
 
Parágrafo Sétimo - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
Parágrafo Oitavo - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 
02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
Parágrafo Nono - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder 
o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 
412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela 
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 
 
Parágrafo Décimo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 
do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 
pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende 
imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa.  
 
Parágrafo Décimo Quarto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
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Parágrafo Décimo Quinto - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela AUTORIDADE COMPETENTE, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
Parágrafo Décimo Sexto- Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 
penalizados com a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente 
ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a PMV enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE no 
Cadastro de Fornecedores da PMV. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

  

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 

do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REAJUSTE 
 

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta poderá o 

contratado fazer jus ao reajuste dos itens, desde que demonstrada a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto 

contratual, atualizando-se a planilha de composição de custos, aplicando-se o 
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mesmo desconto aplicado na proposta, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei 

n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, 
e sem culpa do CONTRATANTE não enseja reajuste ou correção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente 
e ainda não pago. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 
CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, 
econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto 
deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 
subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

CLÁUSULA-DÉCIMA-NONA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

São parte integrante do presente contrato: 

 O Projeto Básico e seus anexos; 
 A Proposta da CONTRATADA 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 
O objeto deste contrato será executado sob a direção e responsabilidade técnica 
do (a)  Engenheiro (a) ____________________________________, que fica 
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o 
CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) 
engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos 
trabalhos e no local dos serviços até o seu final. A substituição do Responsável 
Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja 
aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, 
devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia do 
contrato, na forma e no prazo determinado por este. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 

depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 
 

Vassouras, _____de _________de 2020. 
 

__________________________________________________ 
Secretaria Municipal de 

_____________________________________ 
Contratada 

Identificação do Representante 
 

 
 
Testemunha: 
Nome:  
_________________________________CPF:________________________ 
Nome:  
_________________________________CPF:________________________  

 
 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

75 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Eletrônico nº 015/2020, para Contratação de empresa especializada nos serviços de 
gerenciamento, operação e manutenção com fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento 

de Esgoto de do Distrito de Massambará no Município de Vassouras - RJ, para atendimento à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 015/2020, Processo Administrativo de n.º 2.276/2020. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO V 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de2020. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
015/2020, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

79 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º015/2020, que objetiva 
Contratação de empresa especializada nos serviços de gerenciamento, operação e manutenção com 
fornecimento de materiais da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de do Distrito de Massambará no 

Município de Vassouras - RJ, para atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, declaramos que recebemos todos os documentos e 
as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido 
procedimento licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de2020. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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ANEXO IX 

 
CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

 

 
 

 

TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 Operação e Manutenção da ETE: 22.549,99 

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

1.2 
05.105.0050-

A 

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE 
EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 704,00 30,05 21.155,20 

1.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 21.155,20 634,66 

1.4 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 2,60 66,62 173,21 

1.5 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 23,40 24,47 572,60 

1.6 MATERIAIS: 0,00 

1.7 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

1.8 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,13 73,81 9,60 

1.9 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,26 16,54 4,30 

1.10 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 13,90 0,42 

2 Limpeza da área de gradeamento. 2.161,08 

2.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

2.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 160,00 13,08 2.092,80 

2.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 2.092,80 62,78 

2.4 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,05 73,81 3,69 

2.5 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,10 16,54 1,65 

2.6 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 5,34 0,16 

3 Coleta e transporte e condicionamento de material gradeado. 7.033,90 
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3.1 SERVIÇOS 0,00 

3.2 
04.005.0011-

A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 
DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA 
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

EMOP KM 1.944,00 1,58 3.071,52 

3.3 TC10050700/ 

"TC10050700/ - DESCARGA DE MATERIAIS E 
RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL 
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR 
PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL.                     
" 

  T 36,00 110,00 3.960,00 

3.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

3.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,02 73,81 1,48 

3.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,05 16,54 0,83 

3.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 2,31 0,07 

4 Limpeza dos desarenadores. 1.080,17 

4.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

4.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 80,00 13,08 1.046,40 

4.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.046,40 31,39 

4.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

4.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,02 73,81 1,48 

4.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,05 16,54 0,83 

4.7 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 2,31 0,07 

5 Limpeza e Assepsia das instalações da ETE. 1.080,17 

5.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

5.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 80,00 13,08 1.046,40 

5.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.046,40 31,39 

5.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

5.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,02 73,81 1,48 

5.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,05 16,54 0,83 

5.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 2,31 0,07 

6 Manutenção e recuperação das estruturas da ETE. 1.547,88 

6.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

6.2 
05.105.0009-

A 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 48,00 18,05 866,40 

6.3 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 48,00 13,08 627,84 

6.4 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.494,24 44,83 

6.5 MATERIAIS: 0,00 

6.6 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 
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6.7 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,08 73,81 5,90 

6.8 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,16 16,54 2,65 

6.9 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 8,55 0,26 

7 Manutenção de válvula, comportas e tubulações da ETE. 2.002,43 

7.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

7.2 
05.105.0011-

A 

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 
HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 48,00 18,05 866,40 

7.3 
05.105.0016-

A 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 48,00 13,08 627,84 

7.4 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.494,24 44,83 

7.5 VEÍCULOS: 0,00 

7.6 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 1,60 66,62 106,59 

7.7 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 14,40 24,47 352,37 

7.8 MATERIAIS: 0,00 

7.9 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

7.10 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,04 73,81 2,95 

7.11 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,08 16,54 1,32 

7.12 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 4,27 0,13 

8 Limpeza das áreas, poda das árvores, corte de gramíneas, aplicação de inseticidas, sinalização do local. 1.247,40 

8.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

8.2 
05.105.0020-

A 

MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 32,00 17,67 565,44 

8.3 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 32,00 13,08 418,56 

8.4 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 984,00 29,52 

8.5 VEÍCULOS: 0,00 

8.6 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 0,80 66,62 53,30 

8.7 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 7,20 24,47 176,18 

8.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

8.9 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,04 73,81 2,95 

8.10 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,08 16,54 1,32 
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8.11 S/ MDO ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO   % 0,03 4,39 0,13 

9 Manutenção das estruturas para minimização de odores. 1.099,83 

9.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

9.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 80,00 13,08 1.046,40 

9.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.046,40 31,39 

9.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 0,00 

9.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 73,81 14,76 

9.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,40 16,54 6,62 

9.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 21,97 0,66 

10 Retirada dos resíduos sólidos retirados no gradeamento e caixa de areia em caçambas estacionárias. 1.883,78 

10.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

10.2 
04.014.0095-

A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM 
CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA 
EM LOCAIS AUTORIZADOS 

EMOP UN 8,00 228,08 1.824,64 

10.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.824,64 54,74 

10.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 0,00 

10.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,04 73,81 2,95 

10.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,08 16,54 1,32 

10.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 4,27 0,13 

11 Manutenção da pintura da unidade da ETE. 3.435,56 

11.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

11.2 
05.105.0004-

A 

MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 96,00 18,05 1.732,80 

11.3 
05.105.0016-

A 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 96,00 13,08 1.255,68 

11.4 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 2.988,48 89,65 

11.5 VEÍCULOS: 0,00 

11.6 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 1,20 66,62 79,94 

11.7 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 10,80 24,47 264,28 

11.8 MATERIAIS: 0,00 

11.9 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,12 73,81 8,86 

11.10 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,24 16,54 3,97 

11.11 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 12,83 0,38 
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12 Manutenção dos motores dos equipamentos eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos. 2.176,69 

12.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

12.2 
05.105.0060-

A 

MAO-DE-OBRA DE MONTADOR 
ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS  

EMOP H 80,00 18,03 1.442,40 

12.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.442,40 43,27 

12.4 VEÍCULOS: 0,00 

12.5 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 4,00 66,62 266,48 

12.6 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 16,00 24,47 391,52 

12.7 MATERIAIS: 0,00 

12.8 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,30 73,81 22,14 

12.9 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,60 16,54 9,92 

12.10 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 32,06 0,96 

13 Disponibilizar responsável técnico pela ETE. 3.709,98 

13.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

13.2 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 40,00 73,81 2.952,40 

13.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 2.952,40 88,57 

13.4 VEÍCULOS: 0,00 

13.5 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 4,00 66,62 266,48 

13.6 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 16,00 24,47 391,52 

13.7 MATERIAIS: 0,00 

13.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

13.9 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,10 73,81 7,38 

13.10 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 16,54 3,31 

13.11 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 10,69 0,32 

14 Desinfecção e controle rotineiro de odores. 1.088,80 

14.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

14.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 80,00 13,08 1.046,40 

14.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.046,40 31,39 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

85 
 

 
 
 

 

2.276/2020 

14.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

14.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,10 73,81 7,38 

14.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 16,54 3,31 

14.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 10,69 0,32 

15 Atividades de controle de processo. 2.080,37 

15.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

15.2 
05.105.0027-

A 

MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE 
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 80,00 24,98 1.998,40 

15.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.998,40 59,95 

15.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

15.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 73,81 14,76 

15.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,40 16,54 6,62 

15.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 21,38 0,64 

16 Coleta de amostras para medição de pH com apresentação de laudos, temperatura, sólidos sedimentáveis. 109,79 

16.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

16.2 
55.100.0002-

B 

COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE 
LABORATORIO  

EMOP UN 1,00 109,79 109,79 

17 Mistura e dosagem de produtos químicos, tais como: cloro e cal e demais produtos necessários. 2.727,36 

17.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

17.2 
05.105.0053-

A 

MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA 
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S  

EMOP H 80,00 24,98 1.998,40 

17.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 1.998,40 59,95 

17.4 VEÍCULOS: 0,00 

17.5 
19.004.0040-

C 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 4,00 66,62 266,48 

17.6 
19.004.0040-

E 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 
PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 
ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E 
VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE 
MOTORISTA 

EMOP H 16,00 24,47 391,52 

17.7 MATERIAIS: 0,00 

17.8 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

17.9 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,10 73,81 7,38 

17.10 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 16,54 3,31 

17.11 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 10,69 0,32 

18 Transporte de material proveniente da ETE (lODO). 7.045,84 

18.1 SERVIÇOS 0,00 
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18.2 
04.005.0011-

A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 
DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA 
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

EMOP KM 1.944,00 1,58 3.071,52 

18.3 TC10050700/ 

"TC10050700/ - DESCARGA DE MATERIAIS E 
RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL 
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR 
PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL.                     
" 

  T 36,00 110,00 3.960,00 

18.4 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

18.5 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,13 73,81 9,60 

18.6 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,26 16,54 4,30 

18.7 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 13,90 0,42 

19 Suprimento e acondicionamento de produtos químicos aplicados no processo de tratamento. 3.096,91 

19.1 MÃO DE OBRA DIRETA 0,00 

19.2 
05.105.0015-

A 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 40,00 13,08 523,20 

19.3 S/ MDO DESGASTE DE FERRAMENTAS   % 0,03 523,20 15,70 

19.4 MATERIAIS: 0,00 

19.5 00789 CLORO EMOP L 560,00 1,90 1.064,00 

19.6 00790 HIPOCLORITO DE SODIO EMOP KG 100,00 14,83 1.483,00 

19.7 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO: 0,00 

19.8 
05.105.0032-

A 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 
ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,10 73,81 7,38 

19.9 
05.105.0041-

A 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  

EMOP H 0,20 16,54 3,31 

19.10 S/ MDO INSUMOS ADMINISTRATIVOS   % 0,03 10,69 0,32 

     

VALOR ORÇAMENTO: 67.157,93 

     

VALOR BDI TOTAL: 12.760,01 

     

VALOR TOTAL: 79.917,94 
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ANEXO X 
CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 
 

Ítem Descrição do Objeto Unidade 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS TOTAIS

1

Operação e Manutenção da ETE: 04 (quatro) Operadores de 

ETE (12 X 36 horas), qualificado para o serviço com todos os 

custos, materiais e encargos inclusos.

MÊS 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 26.834,49 322.013,86

2 Limpeza da área de gradeamento. MÊS 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 2.571,69 30.860,22

3 Coleta e transporte e condicionamento de material gradeado. MÊS 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 8.370,34 100.444,09

4 Limpeza dos desarenadores. MÊS 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 15.424,83

5 Limpeza e Assepsia das instalações da ETE. MÊS 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 1.285,40 15.424,83

6 Manutenção e recuperação das estruturas da ETE. MÊS 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 1.841,98 22.103,73

7 Manutenção de válvula, comportas e tubulações da ETE. MÊS 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 2.382,89 28.594,70

8
Limpeza das áreas, poda das árvores, corte de gramíneas, 

aplicação de inseticidas, sinalização do local.
MÊS 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 1.484,41 17.812,87

9 Manutenção das estruturas para minimização de odores. MÊS 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 1.308,80 15.705,57

10
Retirada dos resíduos sólidos retirados no gradeamento e 

caixa de areia em caçambas estacionárias.
MÊS 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 2.241,70 26.900,38

11 Manutenção da pintura da unidade da ETE. MÊS 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 4.088,32 49.059,80

12
Manutenção dos motores dos equipamentos eletrônicos, 

elétricos, mecânicos e hidráulicos.
MÊS 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 2.590,26 31.083,13

13 Disponibilizar responsável técnico pela ETE. MÊS 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 4.414,88 52.978,51

14 Desinfecção e controle rotineiro de odores. MÊS 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 1.295,67 15.548,06

15 Atividades de controle de processo. MÊS 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 2.475,64 29.707,68

16
Coleta de amostras para medição de pH com apresentação 

de laudos, temperatura, sólidos sedimentáveis. 
UN 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 1.567,80

17
Mistura e dosagem de produtos químicos, tais como: cloro e 

cal e demais produtos necessários.
MÊS 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 3.245,56 38.946,70

18 Transporte de material proveniente da ETE (lODO). MÊS 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 8.384,55 100.614,60

19
Suprimento e acondicionamento de produtos químicos 

aplicados no processo de tratamento.
MÊS 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 3.685,32 44.223,87

79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94 79.917,94

79.917,94 159.835,87 239.753,81 319.671,75 399.589,68 479.507,62 559.425,56 639.343,49 719.261,43 799.179,37 879.097,30 959.015,24

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS / MENSAL + DBI
959.015,24

MENSAL ACUMULADO

PERCENTUAL MENSAL
100,00%

PERCENTUAL ACUMULADO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural


