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MINUTA DE DITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE GERENCIAMENTO 
INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT, 
TRAVÉS DA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE - FUNASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS 
NO ANEXO I - FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA/TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pela sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e n° 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta 
Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até ÀS 08:00HS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 26 DE 
SETEMBRO DE 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
na Travessa Álvaro Teixeira Costa, n° 50, Centro na Cidade de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se 
fará nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 
1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 
DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT, TRAVÉS DA 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 
FUNASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO 
ANEXO I - FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA/TERMO DE REFERÊNCIA 
DESTE EDITAL. 
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES: 
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3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos. 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
4.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em data 
não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa ou pelo 
procurador da mesma. (Modelo ANEXO IV do Edital) via original. 
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
5.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
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ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 050/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
 
5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 050/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  
 
5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
5.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta; 
6.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
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6.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
6.6 As propostas de preços também deverão ser entregues através de um arquivo 
salvo em Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória em arquivo xls (Excel) 
conforme anexo I. 
6.7 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.2 Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
7.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
7.5 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.7 A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
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declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
7.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
7.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
7.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO: 
Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo ao edital). 
h) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo ao 
edital). 
i) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo ao edital). 
j) Declaração de Idoneidade (modelo anexo ao edital).  
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k) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital 
(modelo anexo ao edital).  
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, as certidões que fazem 
prova da regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições 
Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quando no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, estão unificadas em um único documento; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
j) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
j.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial no ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica 
desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a) Qualificação Técnica 
1 - Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA ou CRA, comprovando que a 
empresa e seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com a entidade. 
2 – 2 (dois) atestados de capacidade técnica que comprovem que a empresa realizou 
atividades junto a Administração Pública, referentes a serviços executados emitidos 
por entidade de direito público, devidamente registrada na entidade profissional 
competente, da seguinte forma:  
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a.  no mínimo 1 atestado que comprove experiência em elaboração de Plano 
Municipal de Saneamento ou Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 
b.  no mínimo 1 atestado que comprove experiência em elaboração de Plano 
Municipal de saneamento básico e/ou gestão integrada de resíduos sólidos para 
municípios; 
3 - Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos; 
4 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o,  
 
8.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
8.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
8.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
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momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação  para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
10.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
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10.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
10.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
Lei 8666/93. 
 
11.  DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação. 
11.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
11.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na sede do órgão Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 
 
12.  DO CONTRATO  
12.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. 
12.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  
 
12.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
12.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três 
dias úteis depois da notificação pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, ou da 
retirada do instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator 
às sanções previstas no item 12.1.1. 
12.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos pela sua participação na licitação da qual trata este Edital, salvo se 
ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 
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12.4 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
12.5 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
o Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
12.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
12.7. Substituir, às suas expensas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
notificação formal, os produtos ou serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que 
apresente vício de qualidade; 
12.8. Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 
acordo entre as partes. 
12.9 Se a licitante vencedora não cumprir os prazos estabelecidos neste edital ou 
recusar-se em fornecer os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa 
formalmente aceita pela Senhora Prefeita Municipal de Alta Floresta, Ordenadora de 
Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se 
às penalidades dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão. 
12.10 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular 
no ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 12 deste Edital. 
12.10.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada, conforme item 7.12 deste Edital. 
12.11 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT se obriga, nos termos previstos 
neste Edital a: 
 
12.11.1 Receber os serviços adjudicados no certame no local a ser informado pelo 
responsável pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos termos, prazos, 
quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital; 
12.11.1.1 Os serviços serão recusados nas seguintes hipóteses: 
a) Se forem em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do 
Anexo I deste edital; 
12.11.1.2 O recebimento provisório dos serviços adjudicado não implica sua 
aceitação definitiva. 
12.11.1.3 O recebimento definitivo dar-se-á pelo Setor Competente, após a 
verificação do cumprimento das especificações dos serviços, nos termos deste Edital 
e seus anexos e da proposta adjudicatária. 
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12.11.1.4 Efetuar o pagamento conforme cronograma, por meio da Tesouraria, com 
a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT. 
 
13.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 
Edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n º 
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
13.1.1 Quanto ao item 13.1.: 
a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo 
primeiro) dia de atraso. 
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o contratante poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado. 
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a fornecer os serviços injustificadamente ou se 
não apresentar situação regular no ato do fornecimento, garantida prévia e ampla 
defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta por prazo de até 2 (dois) anos, e, 
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
13.4. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de entregar o 
produto/serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no 
Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei. 
 
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município 
de Alta Floresta – MT. 

 
14.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento do exercício de 2016 
seguinte: 
 
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
01 – GERENCIA ADMINISTRATIVA 
PROJ/ATIV. 2075 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
PROGRAMA: 021 – GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE 
RECURSO: 23 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE 
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
 
15.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
15.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
15.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
15.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o 
próximo dia útil seguinte ou feita nova publicação. 
 
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT. 
15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
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15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, 
a Pregoeira, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura no 
seguinte endereço: Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Município de Alta 
Floresta – MT., Prédio da Prefeitura Municipal, até dois dias úteis antes da data de 
abertura do Pregão. 
15.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
15.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, 
da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal nº  2.227/2006. 

 
Alta Floresta/MT, 12 de setembro de 2016 

 
 
 

___________________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEM 

Pregoeira Oficial  
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ANEXO I 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº ............./2016 
 
Licitante:_____________________________________________________________
____________ CNPJ.: ___________________ Inscrição Estadual ________________ 
Tel Fax: (__) ___________ 
E-
mail:___________________________________________Tel./fax/Celular:(_____)__
__________  
Endereço: 
_____________________________________________________________________
__ 
Conta Corrente:____________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 
 

ITEM 
 

QTDE. ESPECIFICAÇÃO UNID. 
 V. 

UNIT.  
VALOR 
TOTAL 

  

  

  

  
 
 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS 
 
 
LOCAL E DATA  
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 

CARIMBO COM CNPJ 
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ANEXO I 
MODELOS DE DECLARAÇÕES E DE QUADROS PADRONIZADOS 

ANEXO I – MODELO 1 
Carta de Apresentação da Proposta Técnica – Pregão Presencial Nº 050/2016 

Local e data:  

À  
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
- MT  
 

Prezados Senhores:  

 

(Empresa), com sede na cidade de ........, à (rua, avenida, etc.) 
............................................., no ......., inscrita no CGC/MF sob no ........., neste 
ato representada por ................................., abaixo assinado propõe à Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, a proposta técnica exigida para o 
objeto do edital em epígrafe, composta pelos formulários preenchidos e acervo 
técnico da empresa e seus profissionais, incluindo atestados, declarações e 
currículos, os quais seguem em anexo no padrão do do edital. 

 

Atenciosamente.  

 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 
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ANEXO I - MODELO 2 
Ficha de identificação da empresa – Pregão Presencial nº ........./2016 

Razão Social: 
 

Capital Registrado: 

Órgão de registro da empresa: 
 

Nº registro: Data: 

CNPJ: 
 

Órgão de registro da última alteração contratual: 
 

Diretores ou sócios gerentes 
Nome Cargo Profissão 
   

Responsáveis técnicos (quando constarem) 
Nome  Qualif. Prof.  Órgão reg prof.  Região  N.º registro  
     
Sede 
Endereço  Cidade  Estado  Fone  Nome do dirigente 
     
Filiais 
Endereço  Cidade  Estado  Fone  Nome do gerente 
     

Registro da empresa em entidades profissionais 
Órgão  Região  Número  Órgão  Região  Número  
      
Data  Nome do representante legal  

 
Qualificação  Assinatura representante legal  
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ANEXO I - MODELO 3 
 

Declaração de Atendimento ao Edital – Pregão Presencial Nº ......./2016  

(Empresa) ........................................................., neste ato representada por 
(nome do responsável ou representante legal) ....................................., abaixo 
assinado, declara:  

a) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados;  

b) que, se vencedora da licitação, atenderá a todas as exigências e especificações 
estabelecidas no edital e no contrato;  

c) sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que possam impedir a sua 
habilitação na presente licitação;  

d) que conhece a área geográfica onde deverão ser desenvolvidos os estudos e ou 
projetos.  

Local e data:  

Assinatura do Responsável ou Representante Legal  

RG n.º ............................................ 
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ANEXO I - MODELO 4 
Curriculum Vitae para o Edital de Pregão Presencial Nº ........./2016 

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 
Nome do Técnico 
 
Título Profissional  Área de atuação  No. de Registro na 

entidade de Classe: 
 

 
Nome do curso de 

graduação 
Estabelecimento Ano de 

conclusão 
Tempo de 
graduação 

    
    
    

Nome do curso de 
pós-graduação 

Estabelecimento/ Trabalho de 
Pesquisa 

Ano de 
conclusão 

Tempo do 
curso 

    
    
    
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE INTERESSE PARA 
ESTA PROPOSTA  
 
 
 
 
Assinatura  A assinatura significa a anuência sobre os dados 

informados, a concordância em participar da proposta 
e o compromisso de estar disponível no período 
proposto.  
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ...................2016 

 
 

O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
administrativa à Travessa Álvaro Teixira Costa, nº 50, 
Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 
CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE 
ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de 
Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-
90, doravante denominado de CONTRATANTE e a 
empresa .............................................., inscrita no CNPJ 
sob o nº ............................, estabelecida à Rua 
........................................, nº ............. na cidade de 
................................, Estado de ..............................., 
representada neste ato por seu ................................., Sr 
.................................................... RG. nº 
.................................. e CPF nº 
......................................, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
nos termos do Edital de Pregão Presencial acima 
identificada, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a Contratação de serviços de elaboração 
do  Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e do Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS do Município de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso, em conformidade com a Lei nº 11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010 e Lei nº 
12.305/2010 de acordo com as especificações detalhadas no TERMO DE 
REFERÊNCIA e nos termos fixados no edital do Pregão Presencial nº ........../2016 e 
seus anexos, com fundamento legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. 
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2.2 - Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados no âmbito do 
município Alta Floresta - MT e escritório da contratada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

3.1 - O valor global para a execução do presente contrato é de R$ - ........... 
(........................). 

3.2 - O pagamento das parcelas será efetuado de acordo com a execução dos 
serviços e entrega dos Produtos previstos na Tabela 2 do item 3 do Termo de 
Referência, devidamente atestados e aprovados pelo Comitê de Coordenação, 
conforme percentuais sobre o valor total do contrato distribuídos no quadro a seguir:  

Produtos esperados e respectivas parcelas de pagamento. 

ITEM PARCELAS TOTAIS 
1 2 3 4 

A 
20% 

      
20% 

B       
C   30%     30% 
D     

25% 
  

25% E       
F       
G       

25% 25% 
H       
I       
J       
K       

TOTAIS 20% 30% 25% 25% 100% 

 
 

3.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o 5° (quinto) dia do mês 
subsequente ao do vencimento depois da apresentação da nota fiscal e da atestação 
da realização dos serviços pela área competente. 
 
3.4 - Os pagamentos serão realizados por ordem bancária por meio do Banco 
............l Agência ......., Conta corrente nº .........., ou cheque nominal à contratada, 
vedado qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente prestação dos 
serviços. 
 
3.5 - As despesas relativas aos custos locomoção, hospedagem e alimentação dos 
técnicos da contratada correrão a conta exclusiva da mesma, sendo vedado ao 
Contratante o custeio de qualquer despesa inerente ao cumprimento do objeto do 
certame. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO 
 
4.1 - O prazo de execução do presente contrato é de 10 (dez) meses Conforme 
Edital, observado o cronograma de execução dos serviços. 
 
4.2 - O prazo de início da execução é contado a partir do 1º dia subsequente à 
assinatura do presente contrato, observado a Ordem de Início dos Serviços. 
 
4.3 - As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 3 
(três) dias da sua execução e entrega. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
 

5.1 Os recursos necessários para cobrirem as despesas decorrente ao contrato 
correrão por conta de recursos consignados no orçamento anual da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta - MT, na seguinte dotação orçamentária: 
 
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
01 – GERENCIA ADMINISTRATIVA 
PROJ/ATIV. 2075 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
PROGRAMA: 021 – GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE 
RECURSO: 23 – TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE 
33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
 
5.2 Os recursos financeiros serão originados do Convênio FUNASA nº 0574/2010 e 
contrapartida do município.  

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1. DA CONTRATANTE 
 
6.1.1. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADAàs suas dependências para 
execução dos serviços referentes ao objeto; 

 
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos funcionários da CONTRATADA; 

 
6.1.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho; 

 
6.1.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
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6.1.5. Tornar disponíveis as instalações e os equipamentos necessários à prestação 
dos serviços, quando for o caso; 

 
6.1.6. Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou 
escritas sobre a sua execução podendo impugnar os serviços que estejam mal 
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes 
serviços por conta da contratada; 

 
6.1.7. Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos 
e condições previstos na Lei nº 8.666/93; 

 
6.1.8. Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de 
acordo com as disposições do presente contrato; 

 
6.1.9. Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente 
toda vez em que ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de 
Serviços; 

 
6.1.10. Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as 
penalidades cabíveis nos termos da Lei nº 8.666/93; 

 
6.1.11. Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
nº 8.666/93; 

 
6.1.12. Permitir a subcontratação de partes dos serviços desde que seja solicitada 
pela contratada e que haja conveniência para a contratante. 

 
6.2       DA CONTRATADA 
 
6.2.1 - Executar todos os serviços objetos deste contrato de acordo com a sua 
proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
6.2.2 - Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos e materiais, 
objetivando um desenvolvimento mais racional e mais ágil das atividades objeto 
deste contrato. 

 
6.2.3 - Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado 
no Cronograma físico, sob as penas da Lei nº 8.666/93; 

 
6.2.4 - Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 
civil, trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto 
ao pessoal eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do 
presente contrato; 
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6.2.5 – Primar pela qualidade dos serviços, atendendo a todas as exigências deste 
contrato e executar todos os serviços contratados assumindo os ônus da prestação 
inadequada dos trabalhos, inclusive promover readequações sempre que detectadas 
improbidades que possam comprometer a consecução do objeto deste contrato; 
 
6.2.6 - Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, 
administrativos e financeiros contidos nos documentos da contratante, guardando 
sigilo perante terceiros; 
 
6.2.7 - Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 
referentes ao objeto contratado, para os servidores da Prefeitura, da Funasa e dos 
órgãos de controle, na forma do art. 56, em conformidade com o art. 43, inciso XX, 
da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. 

 
6.2.8 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado as 
disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

 
6.2.9 - Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostos quando exigido pela contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 

 
7.1  As penalidades contratuais aplicáveis são: 

 
a) Advertência verbal ou escrita; 

 
b) Multas; 

 
c) Declaração de inidoneidade e; 

 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 

8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.  
 

7.2 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
 
7.3 - As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
 
7.3.1 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega dos serviços solicitados; 
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7.3.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato; 

 
7.3.3 - 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de 
rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da 
contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da 
obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 

 
7.3.4 - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 
contratar com o Município por prazo não superior a dois anos; 

 
7.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
7.4  - De qualquer sanção imposta a contratada poderá, no prazo máximo de cinco 
dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente 
fundamentado; 
 
7.5  - As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser 
aplicadas cumulativamente; 

 
7.6  - A multa definida na alínea “a” do item 7.3, poderá ser descontada de imediato 
sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo 
item será descontada por ocasião do último pagamento; 

 
7.7  - A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante. 

 
7.8 - As sanções relacionadas à execução do contrato prevista no Termo de 
Referência, anexo do edital.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 

8.1  - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma: 
 
8.1.1 - Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 
 
8.1.2 - Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 
8.1.3 - Judicial – nos termos da legislação processual; 
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8.2  - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

9.1 - O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 
8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir: 
 
9.1.1 - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 

 
9.1.1.1 - Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
9.1.1.2 - Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei; 
 
9.1.2 - Por acordo das partes: 
 
9.1.2.1 - Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contra prestação dos serviços; 
 
9.2 - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
10.1 - O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo 
licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial n° 103/2015,e seus respectivos 
anexos, bem como à proposta de preços vencedora, que faz parte integrante deste 
contrato independentemente de sua transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

 
11.1 - Aplica-se ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos, a Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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12.1 - A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente 
instrumento. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de ALTA FLORESTA – MT, com renuncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas 
oriundas deste contrato. 
 
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
Alta Floresta - MT, .... de ...... de 2016. 
  
 
 
Contratante  Contratado 
 
 
Testemunhas 
 
__________________________              __________________________ 
NOME:                                                            NOME: 
RG:                                                                  RG: 
CPF:                                                                 CPF: 
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ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) E PLANO DE 
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DO 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO 
 

1. OBJETO 
  

O objeto deste Termo de Referencia é a elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), em atendimento às exigências do Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira entre o Município e a Fundação Nacional de Saúde 
– FUNASA e; a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos – PMGIRS do Município de Alta Floresta, estado de Mato Grosso. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

O PMSB deverá contemplar as quatro componentes do setor de 
saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 
de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), em um horizonte 
de planejamento de 20 (vinte) anos, abrangendo todo o território do município, 
suas áreas urbanas e rurais, adensadas e dispersas, incluindo o PMGIRS. 

 

A elaboração dos Planos deve promover a participação social efetiva em 
todas as fases. Como instrumento de planejamento, tanto o PMSB quanto o PGIRS 
devem estar em consonância com os Planos Diretores, com os objetivos e as 
diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de recursos hídricos, com a 
legislação ambiental, com a legislação de saúde e de educação e devem ser 
compatíveis e integrados com todas as demais políticas públicas, planos e 
disciplinamentos do município relacionados ao gerenciamento do espaço urbano.  

 

Por fazer parte da política nacional de saneamento básico, o PMSB deve 
conter os dispositivos mínimos definidos nos seguintes instrumentos legais: Lei nº 
11.445/07, Decreto nº 7.217/2010, Lei 12.305/2010, Decreto 7.404/2010 e 
Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades, orientados pelo 
Termo de Referência da Funasa que subsidia o Termo de Cooperação Técnica entre 
este e os Municípios, disponíveis no site do órgão. 

 

A Figura 1 apresenta os principais direcionamentos da elaboração do PMSB. 
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O PMSB deve também: 
a. Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor 

saneamento, com ênfase na capacitação gerencial e na formação de recursos 
humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da população; 

b. Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município, 
visando assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, 
implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção preventiva, 
melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços públicos de 
saneamento básico; 

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, em suas 
áreas urbanas e rurais; 

d. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
poder público se dê segundo  critérios  de  promoção  de  salubridade  ambiental,  
da  maximização  da  relação benefício-custo e de maior retorno social interno; 

e. Utilizar indicadores dos serviços de saneamento básico no planejamento, 
execução e avaliação da eficácia das ações em saneamento. 

Este Termo de Referência trouxe ainda a integração à Lei nº 
12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e em seu artigo 18 
determinou a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos - PGIRS. A lei indica ainda em seu art. 45 que o PGIRS 
poderá ser inserido no PMSB: Art 45 § 2o O componente de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de 
resíduos sólidos poderá estar inserido nos planos de saneamento básico 
previstos no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, devendo ser respeitado o conteúdo 
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mínimo referido no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51, 
conforme o caso. Assim, com o objetivo de otimizar recursos financeiros e humanos, 
bem como promover maior interação entre os eixos do saneamento básico, foram 
contemplados neste termo de referência os conteúdos mínimos previstos para o 
componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos do art. 19 da 
supracitada. Estes conteúdos foram distribuídos entre os elementos de diagnóstico e 
planejamento dos próximos capítulos. No entanto, alguns itens do conteúdo mínimo 
possuem alta especificidade e, por isso, estarão destacados no texto acompanhados 
do símbolo acima. 

Eventualmente, a referência aos planos poderão mencionar apenas o PMSB 
por ser este mais abrangente e conter o PMGIRS, sem contudo excluir a 
abrangência deste nos trabalhos envolvidos na elaboração de ambos. 

O PMGIRS deve atender o que dispõe na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, apontar e descrever as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, 
contemplando os aspectos referentes a fomento a redução, reutilização, reciclagem, 
logística reversa e disposição final ambientalmente adequada do rejeito, contendo 
ainda a estratégia geral dos responsáveis pela geração dos resíduos para proteger a 
saúde humana e o meio ambiente, conforme dispõe a Lei 12.305e o Decreto Federal 
que a regulamenta. 
 
2. PLANEJAMENTO DO SETOR DE SANEAMENTO 

O processo de planejamento do setor de saneamento do município tem 
caráter contínuo e é desenvolvido em diversas etapas. Neste Termo de Referência 
será abordada, com detalhes, a elaboração do PMSB e do PMGIRS, no entanto, 
o processo completo de planejamento contempla também a aprovação, execução, 
avaliação e revisão destes planos. 

A Figura 2 apresenta as etapas a serem consideradas para o planejamento 
do setor de saneamento.  

 
A elaboração do PMSB e do PMGIRS inicia o ciclo com a função de organizar 

preliminarmente o setor de saneamento no município. Suas aprovações serão 
realizadas em forma de lei municipal devendo ser executado por órgão do município 
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responsável. A avaliação da execução dos planos deve ocorrer continuamente e sua 
revisão a cada 4 (quatro) anos. 

As atividades relativas à continuidade do planejamento do setor de 
saneamento (aprovação, execução, avaliação e revisão) não figuram como parte do 
Contrato nem como produto a ser elaborado e aprovado pelo Comitê de 
Coordenação e/ou fiscal de contrato.  

 
3. ELABORAÇÃO DO PMSB E PMGIRS - ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O PMSB e PMGIRS serão desenvolvidos em fases não estanques e por vezes 
concomitantes. Cada fase é caracterizada por atividades específicas e devem 
culminar nos produtos a serem entregue à Prefeitura para acompanhamento dos 
trabalhos através dos Comitês Executivo e de Coordenação. 
 
A Tabela 1 apresenta as fases da elaboração dos planos, as atividades de cada fase 
e os produtos a serem entregues. 
TABELA 1 

FASES DA 
ELABORAÇÃO DO 

PMSB 
ATIVIDADES PRODUTOS 

RELACIONADOS 

Formação de grupo de 
Trabalho 

Composição do comitê 
executivo e do comitê de 
Coordenação 

Cópia do ato público do 
Poder Executivo (Decreto ou 
Portaria, por exemplo),
com. 
Definição dos membros dos 
comitês 

Plano de Mobilização 
social 

Elaboração do documento de 
planejamento da mobilização 
social prevendo as atividades 
de participação social que 
serão executadas durante as 
próximas fases do PMSB e 
PMGIRS 
 

Plano de mobilização social 
 

Início das atividades de 
produção do sistema de 
informações para auxílio à 
tomada de decisão 

Relatórios mensais 
simplificados do andamento 
das atividades desenvolvidas 

Diagnóstico              
Técnico- 
Participativo 

Elaboração do diagnóstico 
completo do setor de 
saneamento no enfoque 
técnico, paralelamente ao 
diagnóstico participativo com 
levantamento das percepções 
sociais sobre o setor de 

Relatório     do    
diagnóstico 
técnico-participativo 
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saneamento 

Compilação e armazenamento 
de informações levantadas, 
utilizando o sistema de 
informações para auxílio à 
tomada de decisão. 

 
Relatórios mensais 
simplificados do andamento 
das atividades desenvolvidas 

Prospectiva e 
Planejamento 
Estratégico 

Elaboração da prospectiva 
estratégica compatível com as 
aspirações sociais e com as 
características econômico- 
sociais do município 

Relatório da prospectiva e 
planejamento estratégico 

Compilação e armazenamento 
de informações produzidas, 
utilizando o sistema de 
informações para auxílio à 
tomada de decisão 

Relatórios mensais 
simplificados do andamento 
das atividades desenvolvidas 

Programa, Projetos e 
Ação 

Detalhamento das medidas a 
serem tomadas por meio da 
estruturação de programas, 
projetos e ações específicas 
para cada eixo do setor de 
saneamento     hierarquizadas 
de acordo com os anseios da 
população. 

Relatório dos programas, 
projetos e ações 
 

Compilação e armazenamento 
de informações produzidas 
utilizando o sistema de 
informações para auxílio à 
tomada de decisão 

Relatórios mensais 
simplificados do andamento 
das atividades desenvolvidas 

Plano de execução 

Elaboração da programação de 
implantação dos programas, 
projetos e ações em horizontes 
temporais de curto, médio e 
longo prazo estimando e 
identificando as fontes dos 
recursos financeiros 
necessários para a execução 
do PMSB e do PMGIRS. 

 
Plano de execução 
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 Compilação e armazenamento 
de informações produzidas, 
utilizando o sistema de 
informações para auxílio à 
tomada de decisão 

Relatórios mensais 
simplificados do andamento 
das atividades desenvolvidas 

Procedimentos de 
avaliação 

da execução dos PMSB e 
PMGIRS 

Definição da metodologia, 
sistemas, procedimentos e 
indicadores para avaliação da 
execução dos planos de seus 
resultados 

 
 
 
 
Inclusão de procedimentos 
automatizados para avaliação 
dos indicadores no sistema de 
informações, para auxílio à 
tomada de decisão 

Relatório                     
mensal 
simplificado do andamento 
das atividades desenvolvidas 

 
Sistema de informações para 
auxílio à tomada de decisão 

 
Relatório sobre os 
indicadores de desempenho; 

 
Relatório final de ambos os 
Planos Municipal de 
Saneamento Básico e de 
Gerenciamento Integrado 
dos Resíduos Sólidos 

 
Minuta de projeto de Lei do 
PMSB e do PGIRS  

 
Tabela 2 - DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 
Esta tabela sintetiza os produtos esperados conforme item 3 do capítulo II 

do Termo de Referência da Funasa. 
 

ITEM Descrição 

A 
Produto A: Ato público do poder executivo (Portaria) com indicação de 
membros dos Comitês, incluindo custos com a realização de conferencia 
municipal e impressão do produto. 

B 

Produto B: Plano de Mobilização Social, incluindo uma equipe técnica 
permanente mínima de nível superior, equipe técnica permanente mínima de 
nível médio, estrutura de apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, 
impressão e encadernação do produto, plotagem de plantas, mapas desenhos 
e afins. 

C 

Produto C: Relatório do diagnóstico técnico participativo, incluindo uma equipe 
técnica permanente mínima de nível superior, equipe técnica permanente 
mínima de nível médio, estrutura de apoio, eventos setoriais, deslocamentos 
terrestres, impressão e encadernação do produto, plotagem de plantas, 
mapas, desenhos e afins. 

D Produto D: Relatório da prospectiva e planejamento estratégico, incluindo uma 
equipe técnica permanente mínima de nível superior, equipe técnica 
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permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, impressão e 
encadernação do produto, plotagem de plantas, mapas, desenhos e afins. 

E 

Produto E: Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário 
de referencia, incluindo uma equipe técnica permanente mínima de nível 
superior, equipe técnica permanente mínima de nível médio, estrutura de 
apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, impressão e encadernação 
do produto. 

F 

Produto F: Plano de execução, incluindo uma equipe técnica permanente 
mínima de nível superior, equipe técnica permanente mínima de nível médio, 
estrutura de apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, conferencia 
municipal, impressão e encadernação do produto, plotagem de plantas, 
mapas, desenhos e afins. 

G 

Produto G: Minutas de projetos de lei do PMSB e do PGIRS, incluindo uma 
equipe técnica permanente mínima de nível superior, equipe técnica 
permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, conferencia municipal, 
impressão e encadernação do produto. 

H 

Produto H: Relatório sobre os indicadores de desempenho dos PMSB e PGIRS, 
incluindo uma equipe técnica permanente mínima de nível superior, equipe 
técnica permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, impressão e 
encadernação do produto 

I 

Produto I: Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão, incluindo 
uma equipe técnica permanente mínima de nível superior, equipe técnica 
permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, conferencia municipal, 
impressão e encadernação do produto. 

J 

Produto J: Relatório mensal simplificado do andamento das atividades 
desenvolvidas, incluindo uma equipe técnica permanente mínima de nível 
superior, equipe técnica permanente mínima de nível médio, estrutura de 
apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, impressão e encadernação 
do produto. 

K 

Produto K: Relatório final dos PMSB e PGIRS, incluindo uma equipe técnica 
permanente mínima de nível superior, equipe técnica permanente mínima de 
nível médio, estrutura de apoio, conferencia municipal, impressão e 
encadernação do produto, plotagem de plantas, mapas, desenhos e afins. 
 

 
3.1. Formação dos Grupos de Trabalhos 

A elaboração dos PMSB e PGIRS requer a formatação de um modelo de 
planejamento participativo e de caráter permanente. Todas as fases da elaboração 
do PMSB, bem como as etapas seguintes de implantação e revisão, prevêem a 
inserção das perspectivas e aspirações da sociedade, seus interesses múltiplos e a 
apreciação da efetiva realidade local para o setor de saneamento. Dessa forma, é 
imprescindível a formação dos grupos de trabalho contemplando vários atores sociais 
intervenientes para a operacionalização do planos. Esses grupos de trabalho serão 
formados por duas instâncias: Comitê de Coordenação e Comitê Executivo. 

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa, 
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formalmente institucionalizada, responsável pela condução da elaboração do PMSB e 
do PGIRS. 

As atribuições do Comitê de Coordenação são: 
a) Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo; 

b) Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das 
ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, 
operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a 
cada dois meses. 

Este comitê deverá ser formado por representantes (autoridades ou 
técnicos) das instituições do poder público municipal, estadual e federal relacionadas 
com o saneamento básico (prestadores de serviços de saneamento, secretarias de 
saúde, obras, infraestrutura e outras), bem como por representantes de 
organizações da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos 
sociais, ONGs e outros). É recomendada a inclusão de representantes dos conselhos 
municipais, Câmara de Vereadores, Ministério Público e outros. 

O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Funasa terá 
representação assegurada no Comitê de Coordenação, devendo ser considerado no 
ato público do poder executivo (decreto ou portaria, por exemplo) de criação deste 
comitê. As atribuições do representante do NICT nas reuniões do Comitê de 
Coordenação serão restritas ao acompanhamento em caráter orientativo, não 
estando apto a votos de aprovação ou desaprovação. 

O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do 
processo de elaboração do Plano. 

As atribuições do Comitê Executivo são: 
a) Executar todas as atividades previstas neste Termo de Referência 

apreciando as atividades de cada fase da elaboração dos planos e de 
cada produto a ser entregue à Funasa, submetendo-os à avaliação do 
comitê de coordenação; 

b) Observar os prazos indicados no cronograma de execução para 
finalização dos produtos. 

Este comitê deve ser formado por equipe multidisciplinar e incluir técnicos 
dos órgãos e entidades municipais da área de saneamento básico, das Secretarias de 
Serviços Públicos, Obras e Urbanismo, de Saúde, de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e de Educação da Prefeitura Municipal. Ele será formado, 
em regra, pelos profissionais constantes no Anexo II do Termo de Referência do 
Termo de Cooperação Técnica entre a Funasa e Municípios, que poderão ser 
contratados caso a administração municipal não disponha de técnicos qualificados 
em todas as áreas disciplinares e/ou em número suficiente para compor o Comitê. 
Esses profissionais também poderão ser disponibilizados, com a finalidade de 
compor o comitê, por órgãos da administração direta e indireta de outros entes da 
federação. Também é desejável a participação ou o acompanhamento do comitê por 
representantes dos Conselhos, dos prestadores de serviços e das organizações da 
Sociedade Civil. 
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3.2. Plano de Mobilização Social 

A construção do Plano de Mobilização Social ocorre na fase inicial do 
processo, onde serão planejados todos os procedimentos, estratégias, mecanismos e 
metodologias que serão aplicados ao longo de todo o período de elaboração do 
PMSB visando garantir a efetiva participação social. 

A Tabela 2 destaca a importância de alguns objetivos que devem ser 
alcançados com a aplicação do formato participativo da elaboração do PMSB. 

 
Tabela 2 - Objetivos da Participação Social 

FASES ALGUNS OBJETIVOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar caráter democrático e participativo, 
considerando sua função social; 

 
Envolver a população na discussão das potencialidades e 
dos problemas de salubridade ambiental e saneamento 
básico, e suas implicações; 

 
Sensibilizar a sociedade para a importância de 
investimentos em saneamento básico, os benefícios e 
vantagens; 
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Todas 
As 

Fases 

 
Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva 
na preservação e na conservação dos recursos naturais; 

 
Estimular os segmentos sociais a participarem do processo 
de gestão ambiental 

 
Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o 
fomento das ações de educação ambiental e mobilização 
social, de forma permanente, com vistas a apoiar os 
programas, projetos e ações de saneamento básico a 
serem implantadas por meio do PMSB. 

Diagnóstico técnico-
participativo 

Considerar as percepções sociais e conhecimentos a 
respeito do Saneamento; 

 
Considerar as características locais e a realidade prática 
das condições econômico-sociais e culturais; 

 
Considerar a realidade prática local das condições de 
saneamento e saúde em complemento às informações 
técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de 
serviços; 

 
Considerar as formas de organização social da 
comunidade local 

Prognóstico e 
Planejamento estratégico 
– Cenário de Referência. 

Considerar as necessidades reais e os anseios da 
população para a definição do cenário de referência futuro. 

 
Considerar o impacto sócio-ambiental e sanitário dos 
empreendimentos  de saneamento existentes e os futuros 
para a qualidade de vida da população. 

Programas, Projetos e 
Ações para Alcance do 
Cenário de Referência 

Considerar as necessidades reais e os anseios da 
população para a hierarquização da aplicação de 
programas e seus investimentos. 

 
Considerar o ponto de vista da comunidade no 
levantamento de alternativas de soluções de saneamento, 
tendo em conta a cultura, os hábitos e as atitudes em nível 
local 

Fases posteriores: 
Execução, avaliação e 

previsão do PMSB 

Estimular a prática permanente da participação e 
mobilização social na implantação da política municipal de 
saneamento básico; 
 
Estimular a criação de novos grupos representativos da 
sociedade não organizada sensibilizados e com 
conhecimentos mínimos de saneamento básico para
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acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB 
 
Estimular a criação de novos grupos representativos da 
sociedade não organizada sensibilizados e com 
conhecimentos mínimos de saneamento básico para 
acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB. 

 
 

O Plano de Mobilização social deverá prever os meios necessários para 
a realização de eventos setoriais de mobilização social (debates, oficinas, reuniões, 
seminários, conferências, audiências públicas,  entre outros),  garantindo,  no  
mínimo,  que tais  eventos  alcancem  as diferentes regiões administrativas e 
distritos afastados de todo o território do município. Para isso, sugere-se organizar o 
território municipal em Setores de Mobilização (SM); locais planejados para 
receberem os eventos participativos sendo distribuídos pelo território do município 
de forma a promover efetividade à presença da comunidade. É importante destacar 
que a definição dos setores de mobilização social e do número de eventos setoriais 
que serão realizados para cada fase da elaboração do PMSB possui reflexo direto no 
orçamento do PMSB. Por isso, esta demarcação será realizada na apresentação da 
proposta de convênio à Funasa sendo detalhado posteriormente no Plano de 
Mobilização Social. 

Considera-se razoável um mínimo de eventos para a mobilização social em 
conseqüência dos objetivos de cada fase do PMSB. Ao menos um evento para a fase 
de diagnóstico, outro para a fase de prognóstico e mais um para as fases de 
priorização de objetivos e/ou programas. 

A conferência municipal deverá ter a representação de todos os setores da 
comunidade, as organizações e cidadãos que residem nos setores de mobilização e 
irá dirimir os conflitos dos anseios da sociedade ao PMSB. O Plano de Mobilização 
Social (PMS) deverá detalhar o planejamento de cada ação de mobilização e 
participação social incluindo a definição dos objetivos, metas e escopo da 
mobilização como segue: 

 

a. Identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social; 

b. Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e 
mobilização social; 

c. Disponibilidade de infraestrutura em  cada setor  de mobilização  para 
a realização  dos eventos; 

d. Estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e dos eventos a todas 
as comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilização, bem como 
a maneira que será realizada tal divulgação, como faixas, convites, 
folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, rádio, etc.); 

e. Metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários), 
utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando 
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os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico; 

f. Cronograma de atividades. 

 

De modo ilustrativo, o Plano de Mobilização Social será realizado com o 
foco em responder as questões apresentadas na Figura 5. 

 
 

Essas atividades serão de responsabilidade do Comitê Executivo podendo 
ser assessorado pelo Comitê de Coordenação. Será imprescindível a participação 
de profissionais da área social e de pessoas que conheçam profundamente as 
dinâmicas sociais do município para a elaboração do Plano de Mobilização Social. O 
Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Superintendência Estadual da 
Funasa poderá oferecer apoio à elaboração do Plano de Mobilização Social, quando 
solicitado. Caso o município possua um Núcleo ou Equipe de Educação em Saúde é 
importante que esteja envolvida em todas as fases do processo de participação e 
mobilização social, compondo inclusive, o Comitê Executivo. Caso não exista essa 
referência no município e haja interesse na sua implantação, os técnicos da Seção de 
Educação  em  Saúde  Ambiental  (Saduc)  da  Funasa  que  compõem  os  NICTs  
poderão assessorar a Prefeitura Municipal nesse processo. 

Todos os eventos de participação e mobilização social produzirão 
informações específicas da realidade prática de cada região do município. Estas 
informações deverão ser devidamente organizadas e consolidadas e seu resultado 
refletirá diretamente na tomada de decisões do PMSB. 

Os registros de memória (atas, fotografias, relatórios e materiais de 
divulgação) nos eventos de participação realizados devem sempre ser apresentados 
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nos relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas para 
elaboração do PMSB. 
3.3. Sistema de Informações 

Dentre os produtos previstos neste Termo de Referência, está a estruturação 
e implantação de um sistema de informações municipais sobre saneamento. Além de 
uma exigência legal, definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, representa 
uma ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município. 

De  maneira  simplificada  trata-se  de  um  sistema,  automatizado  ou  
manual,  capaz  de  coletar  e armazenar dados, e processá-los com o objetivo de 
produzir informações. A Figura 6, apresentada a seguir, esquematiza essa definição. 

 
 

O sistema de informações deverá ser concebido e desenvolvido pelo 
município desde o início do processo de elaboração do PMSB para que ele possa 
ser alimentado periodicamente com as informações coletadas ao longo do seu 
desenvolvimento. Cabe ressaltar que o sistema proposto deve estar articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SINISA, criado pelo art. 53 da 
Lei nº 11.445/2007. O grau de complexidade do sistema proposto varia em função 
das necessidades do município. Sua estruturação pode ser baseada em aplicativos 
gratuitos de gerenciamento de banco de dados, até soluções completas para 
manipulação de dados georreferenciados. Naturalmente, essa variação impacta 
diretamente nos custos de elaboração dos PMSB. 

O ambiente é definido pela unidade de planejamento adotada no processo. 
No caso específico dos PMSB, considera-se a área total do município. O processo de 
entrada/aquisição de dados é constituído pela coleta dos dados, sejam eles primários 
ou secundários, e pelo seu registro e sistematização em um ambiente de 
armazenamento, o banco de dados. As ferramentas de processamento dos dados 
dependem da arquitetura do sistema e da estrutura disponível. Podem se 
considerar desde planilhas de cálculo simplificadas a métodos estatísticos mais 
complexos. 
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O mais importante é que a metodologia de cálculo dos indicadores seja 
detalhada, tanto para uma melhor compreensão da dimensão dessas informações 
quanto para padronizar e registrar os procedimentos adotados. A saída/produção de 
relatórios é a fase em que as informações geradas são disseminadas aos gestores e 
à comunidade. Por meio dos relatórios produzidos, os gestores e a população 
poderão acompanhar o processo de implantação do PMSB elaborado e a evolução e 
melhoria da qualidade de vida da população. Para tanto, o sistema construído deverá 
ser constantemente alimentado, adquirindo novos dados e gerando novas 
informações sempre que necessário. 

O processo de desenvolvimento e construção do sistema de informações 
proposto deverá ser apresentado no Produto I – Sistema de informações para auxílio 
à tomada de decisão, conforme o item 3, do Capítulo II. Neste relatório deverá ser 
apresentada a metodologia adotada para estruturação, operação e manutenção do 
sistema, bem como os aspectos relacionados à consistência/confiabilidade dos 
dados. Será fundamental que sejam definidos os responsáveis pela manutenção, 
alimentação e gestão do Sistema de Informações de saneamento municipal. 
3.4.     Diagnóstico Técnico-Participativo 

O diagnóstico é a base orientadora do PMSB. Deve abranger as quatro 
componentes de saneamento básico consolidando informações sobre as condições 
dos serviços, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores sócio-econômico e 
ambientais além de toda informação correlata de setores que se integram ao 
saneamento. Essa etapa deverá contemplar a percepção dos técnicos no 
levantamento e consolidação de dados secundários e primários somada à percepção 
da sociedade por meio do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e seminários) 
avaliadas sob os mesmos aspectos. Os dados secundários poderão ser obtidos por 
meio de fontes formais dos sistemas de informação disponíveis, e na sua falta, 
deverão ser produzidas em campo as informações essenciais – dados primários. A 
seguir serão listados os principais levantamentos a serem realizados nos diagnósticos 
dos eixos do saneamento básico. 
3.4.1.   Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais e de Infraestrutura 

Os aspectos socioeconômicos e culturais do município deverão compreender 
informações gerais a serem estudadas, descritas a seguir: 

a. Caracterização da área de planejamento (área, localização, distância 
entre a sede municipal e municípios da região, da capital do estado e entre distritos 
e sede municipal, dados de altitude, ano de instalação, dados climatológicos, 
evolução do município e outros); 

b. Densidade  demográfica  (dados  populacionais  referentes  aos  quatro  
últimos  censos, estrutura etária, etc.); 

c. Descrição dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, segurança, 
comunicação, etc.) e das fontes de informação; 

d. Identificação e descrição da infraestrutura social da comunidade (postos 
de saúde, igrejas, escolas, associações, cemitérios, etc.); 

e. Identificação e descrição da organização social da comunidade, grupos 
sociais que a compõem, como se reúnem, formas de expressão social e cultural, 
tradições, usos e costumes, relação  desses  usos  e  costumes  com  a  percepção  
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de  saúde,  saneamento  básico  e  meio ambiente; 
f. Descrição de práticas de saúde e saneamento; 
g. Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade 

e fecundidade); 
h. Levantamento de indicadores e dos fatores causais de morbidade de 

doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as 
doenças infecciosas e parasitárias; 

i. Informações sobre a dinâmica social onde serão identificados e integrados 
os elementos básicos que permitirão a compreensão da estrutura de organização da 
sociedade e a identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos, a serem 
envolvidos no processo de mobilização social para a elaboração e a implantação do 
plano; 

j. Descrição do nível educacional da população, por faixa etária; 
k. Descrição dos indicadores de educação; 
l. Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal 

e informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e 
salubridade do município; 

m. Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de 
comunicação próprias geradas no interior do município e sua capacidade de difusão 
das informações sobre o plano à população da área de planejamento; 

n. Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade; o. 
Porcentagem de renda apropriada por extrato da população; p. Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH; 

q. Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos; 
r. Caracterização física simplificada do município, contemplando: aspectos 

geológicos, pedológicos, climatológicos, recursos hídricos, incluindo águas 
subterrâneas e fitofisionomia predominantes no município; 

s. Identificação das principais carências de planejamento físico territorial que 
resultaram em problemas evidentes de ocupação territorial desordenada, parâmetros 
de uso e ocupação do solo, definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 

t. Identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da cidade 
e seus projetos de parcelamento e/ou urbanização; 

u. Caracterização das áreas de interesse social: localização, perímetros e 
áreas, carências relacionadas ao saneamento básico e precariedade habitacional; 

v. Infraestrutura (energia elétrica, pavimentação, transporte e habitação) e; 
w.   Consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico-

territoriais e ambientais disponíveis sobre o município e região. 
3.4.2. Política do Setor de Saneamento 

Deverão ser coletadas informações referentes à política e gestão dos 
serviços de saneamento básico do município, tais como: 

a. Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que 
definem as políticas nacional, estadual e regional de saneamento básico; 

b. Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, 
bem como os meios e procedimentos para sua atuação; 

c. Programas locais existentes de interesse do saneamento básico nas áreas   



 
 
 

 
 
 
 

43 
 

de desenvolvimento urbano, rural, industrial, turístico, habitacional, etc.; 
d.  Procedimentos  para  a  avaliação  sistemática  de  eficácia,  eficiência  e  

efetividade,  dos serviços prestados; 
e. Política de recursos humanos, em especial para o saneamento; 
f. Política tarifária dos serviços de saneamento básico; 
g.  Instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão  

política de saneamento básico; 
h. Sistema de informação sobre os serviços e; 
i. Mecanismos de cooperação com outros entes federados para a 

implantação dos serviços de saneamento básico. 
3.4.3. Infraestrutura de Abastecimento de Água 

A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de água deverá ser 
diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este 
diagnóstico deve incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos sistemas 
existentes nas áreas dispersas (quilombolas e tradicionais). Deverão constar, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a. Análise crítica dos planos diretores de abastecimento de água da área de 
planejamento, quando houver; 

b. Descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais. Essa descrição 
deverá englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e 
planilhas que permitam uma caracterização satisfatória do sistema; 

c.  Panorama  da  situação  atual  dos  sistemas  existentes,  incluindo  todas  
as  estruturas integrantes: mananciais, captações, estações de 
tratamento, aduções de água bruta e tratada, estações elevatórias, 
reservação, redes de distribuição, ligações prediais, medição (micro e 
macromedição) e controle do sistema. Deverão ser informadas a 
capacidade instalada, eficiência de tratamento, custo operacional, etc.; 

d. Deverão ser informadas as principais deficiências referentes ao 
abastecimento de água, como frequência de intermitência, perdas nos 
sistemas, etc.; 

e. Levantamento da rede hidrográfica do município, possibilitando a 
identificação de mananciais para abastecimento futuro; 

f. Consumo per capita e de consumidores especiais; 
g.  Informações  sobre  a  qualidade  da  água  bruta  e  do  produto  final  

do  sistema  de abastecimento; 
h. Análise e  avaliação dos consumos por setores: humano, animal,  

industrial,  turismo  e irrigação; 
i. Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água na área 

de planejamento; 
j. Estrutura de consumo (número de economias e volume consumido por 

faixa); 
k. Estrutura de tarifação e índice de inadimplência; 
l. Caracterização da infraestrutura das instalações existentes; 
m. Organograma do prestador de serviço; 
n. Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo); 
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o. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
p. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade dos serviços prestados; e 
q. Caracterização da prestação dos serviços. 

 
3.4.4. Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitário deverá ser 
diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este 
diagnóstico deve incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos 
sistemas existentes nas áreas dispersas (quilombolas e tradicionais). Deverão 
constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Análise crítica dos planos diretores de esgotamento sanitário da área de 
planejamento, quando houver; 

b. Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário atuais. Essa descrição 
deverá englobar textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e 
planilhas que permitam uma caracterização satisfatória do sistema; 

c. Indicação de áreas de risco de contaminação por 
esgotos do município; 

d.  Análise  crítica  e  avaliação  da  situação  atual  dos  sistemas  de  
esgotamento  sanitário, incluindo todas as estruturas integrantes: 
ligações prediais, rede de coleta, interceptores, estações elevatórias, 
emissários, estações de tratamento e controle do sistema. Deverão ser 
informadas a capacidade instalada, eficiência de tratamento, custo 
operacional, etc.; 

e. Deverão ser informadas as principais deficiências referentes ao sistema 
de esgotamento sanitário; 

f. Levantamento da rede hidrográfica do município, identificando as fontes 
de poluição pontuais de esgotamento sanitário e industrial; 

g. Dados dos corpos receptores existentes (qualidade, vazão, usos 
de jusantes, etc.); 

h. Identificação de principais fundos de vale, por onde poderá haver traçado 
de interceptores; potenciais corpos d’água receptores do lançamento dos 
esgotos; atuais usos da água do futuro corpo receptor dos esgotos; 
possíveis áreas para locação da ETE (estação de tratamento de esgoto); 

i. Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos 
domésticos e especiais (produção per capita e de consumidores 
especiais); 

j. Verificar a existência de ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema 
de esgotamento sanitário; 

k.  Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de 
esgotamento sanitário existente na área de planejamento; 

l. Estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume 
produzido por faixa); 

m. Caracterização da infraestrutura das instalações existentes; 
n. Organograma do prestador de serviço; 
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o. Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo); 
p. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
q. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade dos serviços prestados; e 
r. Caracterização da prestação dos serviços. 

 
3.4.5. Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais 

A infraestrutura atual do sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser 
diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este 
diagnóstico deve incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos 
sistemas existentes nas áreas dispersas (áreas rurais indígenas, quilombolas e 
tradicionais). Deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Verificar a existência de Plano Diretor municipal; 
b. Verificar o conhecimento da legislação existente sobre parcelamento e uso 

do solo urbano e rural; 
c. Descrição do sistema de macrodrenagem (galeria, canal, etc.) e 

microdrenagem (rede, bocas-de-lobo e órgãos acessórios) atualmente 
empregado na área de planejamento. Essa descrição deverá englobar 
croqui georreferenciado dos principais lançamentos da macrodrenagem, 
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o 
entendimento dos sistemas em operação; 

d. Descrição dos sistemas de manutenção da rede de drenagem; 
e. Verificar a existência de fiscalização do cumprimento da legislação vigente; 
f. Identificar o nível de atuação da fiscalização em drenagem urbana; 
g. Identificar os órgãos municipais com alguma provável ação em controle 

de enchentes e drenagem urbana e identificar suas atribuições; 
h. Verificar a obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de 

loteamentos ou abertura de ruas; 
i. Verificar a separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento 

sanitário; 
j. Verificar a existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao 

sistema de drenagem pluvial; 
k. Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, 

transbordamentos de córregos, pontos de estrangulamento, capacidade 
das tubulações insuficientes, etc.) observados na área urbana: verificar a 
freqüência de ocorrência e localização desses problemas; 

l. Verificar a relação entre a evolução populacional, processo de 
urbanização e a quantidade de ocorrência de inundações; 

m. Verificar se existem manutenção e limpeza da drenagem natural e 
artificial e a freqüência com que são feitas; 

n. Identificação e descrição dos principais fundos de vale, por onde é feito 
o escoamento das águas de chuva; 

o.  Análise da capacidade limite com elaboração de croqui georreferenciado 
das bacias contribuintes para a microdrenagem; 

p. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
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q. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros,  
administrativos  e  de qualidade dos serviços prestados; e 

r. Verificar se o município apresenta registros de mortalidade por malária. 
3.4.6. Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A infraestrutura atual do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos deverá ser diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais 
problemas. Este diagnóstico deve incluir também a avaliação completa da 
infraestrutura dos sistemas existentes nas áreas dispersas. Deverão constar, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a. Análise crítica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos ou planos de gerenciamento de resíduos sólidos da área 
de planejamento, quando houver; 

b. Descrição da situação dos resíduos sólidos gerados, incluindo a origem, o 
volume e sua caracterização (domiciliares, construção civil, industriais, 
hospitalares e de serviços de saúde), bem como seu processamento, com 
base em dados secundários, entrevistas qualificadas, e inspeções locais. 
Essa descrição deverá englobar desenhos, fluxogramas, fotografias e 
planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em 
operação; 

c. Identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento 
específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na 
forma do art. 33, da Lei 12.305/2010; 

d. Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado 
da população; 

e. Informações sobre a produção per capita de resíduos inclusive de resíduos 
de atividades especiais; 

f. Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à 
infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana; 

g.  Organograma  do  prestador  de  serviço  e  descrição  do  corpo  
funcional  (números de servidores por cargo) e identificação de possíveis   
necessidades  de capacitação, remanejamento, realocação, redução ou 
ampliação da mão-de-obra utilizada nos serviços; 

h.   Identificação das possibilidades de implantação de  soluções 
consorciadas   ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, 
nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

i. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
j. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade dos serviços prestados; 
k. Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos 

da construção civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de 
catadores e outros); 

l. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras. 

3.5. Prospectiva e Planejamento Estratégico 
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É indiscutível a importância da fase de diagnóstico, no entanto, será na fase 
de Prospectiva e Planejamento Estratégico onde serão efetivamente elaboradas as 
estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços saneamento. 
Este Termo de Referência disponibiliza uma breve descrição sobre as metodologias 
de Planejamento Estratégico. Será importante que a equipe técnica busque 
aprimorar os conhecimentos neste tema e uniformizar seu entendimento para propor 
o método de trabalho que considere as especificidades de planejamento territorial 
atendendo as características locais. 

O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos 
itens de planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, 
construídos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais. A análise prospectiva 
estratégica aborda problemas de variados tipos, define a população implicada, as 
expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além disso, identifica objetivos, 
agentes, opções, sequência de ações, tenta prever consequências, evitar erros de 
análise, avalia escalas de valores e aborda táticas e estratégias. Em resumo, a 
prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de 
problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente 
caracterizados. As metodologias prospectivas procuram identificar cenários futuros 
possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de 
cenários podem-se transformar as incertezas do ambiente em condições racionais 
para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano 
estratégico de execução de programas, projetos e ações. 
3.5.1. Cenários, objetivos e metas 

Neste processo deverão ser consideradas as informações técnicas e 
participativas consolidadas na etapa de diagnóstico como referência de cenário atual 
e como direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de cenário 
futuro. Deverá considerar objetivos abrangentes para o saneamento básico 
voltados para a melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde pública, 
sendo primordial a identificação e sistematização das principais expectativas 
manifestadas pela população a respeito dos cenários futuros a serem construídos. 

As aspirações sociais serão discutidas nos eventos dos setores de 
mobilização social e deverão resultar na pactuação de consensos mínimos sobre o 
futuro do setor de saneamento, procurando atender desejos, potencialidades e 
oportunidades estratégicas. 

Na Tabela 3 apresenta-se um modelo de estrutura para consolidação dos 
objetivos e para sua projeção temporal dentro do horizonte de planejamento de 
20 anos (curto, médio e longo prazos). Neste modelo também será importante a 
definição dos critérios de priorização de objetivos que refletirão as expectativas 
sociais, além de critérios técnicos e outros que permitam construir uma escala de 
primazia entre os objetivos. Cabe ressaltar que esta fase procura definir os objetivos 
gerais e abrangentes que nortearão a elaboração das propostas de programas, 
projetos, ações e do plano de execução das próximas fases do planejamento. 
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Para atendimento do conteúdo mínimo do Art. 19 da Lei 12.305/2010 - 

Política Nacional de Resíduos Sólidos- deverão ser definidas metas de redução, 
reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a minimizar o 
volume de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. 
3.5.3. Projeção de demandas e prospectivas técnicas 

A elaboração do planejamento de políticas públicas requer um extenso 
ferramental de análise histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de 
diversos processos que se integram com os elementos do saneamento básico. O 
detalhamento dos requisitos de demanda e a definição de alternativas técnicas de 
engenharia serão primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB. Neste 
processo devem ser utilizadas as informações do diagnóstico articuladas às atuais 
políticas, programas e projetos de saneamento básico e de setores co- relacionados 
(saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação e outros) para a 
projeção e prospecção de demandas futuras. Serão utilizadas metodologias de 
projeções demográficas somadas aos elementos previstos em planejamentos e 
políticas públicas municipais, regionais, estaduais e federais para qualquer setor que 
influencie a demanda ao saneamento.  Serão previstas alternativas de gestão e de 
soluções técnicas de engenharia executáveis que atendam as exigências e 
características de cada eixo do saneamento básico para toda área do município, 
incluindo as áreas dispersas. 
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A seguir estão descritos os itens mínimos que deverão ser elaborados para a 
projeção de demandas e as prospectivas técnicas em cada eixo do setor de 
saneamento. 
INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

a. Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços; 
b. Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao 

longo dos 20 anos;  
c. Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) 

passíveis de utilização para o abastecimento de água na área de 
planejamento; 

d. Definição das alternativas de manancial para atender a área de 
planejamento, justificando a escolha com base na vazão outorgável e na 
qualidade da água; 

e. Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 
demanda calculada; 

f. Previsão de eventos de emergência e contingência. 
INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

a. Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços; 
b. Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a 

área de planejamento;  
c. Previsão de  estimativas de carga e concentração de   DBO e coliformes 

fecais (termotolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos 
sanitários gerados, segundo as alternativas (a) sem tratamento e (b) 
com tratamento dos esgotos (assumir eficiências típicas de remoção); 

d. Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 
demanda calculada; 

e. Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), 
ou centralizado (fora da bacia, utilizando alguma estação de tratamento 
de esgotos em conjunto com outra área), justificando a abordagem 
selecionada; 

f. Previsão de eventos de emergência e contingência. 
INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

a. Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados, 
em particular: 
 medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água 
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e de bacias de detenção, eventualmente propostas pelos membros do 
grupo de trabalho; 

 medidas  de  controle  para  reduzir  o  lançamento  de  resíduos  
sólidos  nos  corpos d’água. 

b. Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se soluções 
que favoreçam o  armazenamento,  a  infiltração  e  a  percolação,  ou  a  
jusante,  adotando-se  bacias  de detenção – ter em consideração as 
características topográficas locais e listar as soluções de controle que 
melhor se adaptariam; 

c. Diretrizes para o tratamento de fundos de vale; 
d. Previsão de eventos de emergência e contingência. 
 

INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
a. Planilha com estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos 

sólidos classificados em (i) total, (ii) reciclado, (iii) compostado e (iv) 
aterrado, e percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana; 

b. Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a 
forma de cobrança desses serviços; 

c. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições 
pertinentes da legislação federal e estadual propondo a definição das 
responsabilidades quanto à sua implantação e operacionalização; 

d. Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores 
da área de planejamento (apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, 
mensagens educativas para a área de planejamento em geral e para a 
população específica); 

e. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local 
na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 
da Lei 12.305/2010, e de outras ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

f. Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos 
resíduos inertes gerados (excedente de terra dos serviços de 
terraplenagem, entulhos etc.); 

g.  Identificação  de  áreas  favoráveis  para  disposição  final  
ambientalmente  adequada  de rejeitos, identificando as áreas com risco 
de poluição e/ou contaminação, observado o Plano Diretor de que trata o 
§ 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se 
houver; 

h. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 
nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

i. Prever eventos de emergência e contingência. 
3.6. Programas, Projetos e Ações 



 
 
 

 
 
 
 

51 
 

Nesta fase serão criados programas de governo municipal específicos que 
contemplem soluções práticas (ações) para alcançar os objetivos e ainda que 
compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade 
social nos municípios. Nela, serão definidas as obrigações do poder público na 
atuação em cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestão da 
prestação dos serviços. Por este motivo, será necessário o envolvimento contínuo de 
representantes do poder público municipal, seja por meio do comitê de coordenação 
ou pelo acompanhamento do Poder Executivo e Legislativo municipal. Os programas 
de governo previstos neste PMSB deverão determinar ações factíveis de serem 
atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspirações sociais com 
alternativas de intervenção, inclusive de emergências e contingências, visando o 
atendimento das demandas e prioridades da sociedade. Será necessário aplicar 
metodologia de priorização aos programas e até mesmo às ações planejadas, 
construindo assim a hierarquização das medidas a serem adotadas para o 
planejamento de programas prioritários de governo. A seguir, apresenta-se um 
modelo de tabela para consolidação dos programas projetos e ações. 

 
Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, deverão ser definidos:  programas  e  ações  de  capacitação  
técnica  voltados  para  sua implantação e operacionalização; programas e ações de 
educação ambiental que promovam a não-geração, a redução, a reutilização e a 
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reciclagem de resíduos sólidos; programas e ações para a participação dos grupos 
interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver; mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego 
e renda, mediante  a  valorização  dos  resíduos  sólidos;  ações  preventivas  e  
corretivas  a  serem praticadas, incluindo programa de monitoramento. 

 
3.7. Plano de Execução 

Este plano deve contemplar o caminho a ser adotado para execução dos 
programas, projetos e ações.  A programação da implantação dos programas, 
projetos e ações deverá ser desenvolvida considerando metas em horizontes 
temporais distintos: 

a. Imediatos ou emergenciais – até 3 anos; 
b. Curto prazo – entre 4 a 8 anos; 
c. Médio prazo – entre 9 a 12 anos; 
d. Longo prazo – entre 13 a 20 anos. 
O plano de execução deverá contemplar a estimativa de custos e as 

principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a implantação dos 
programas, projetos e ações definidas anteriormente, bem como os responsáveis 
por sua realização. É importante destacar que os recursos estimados neste PMSB não 
estarão contemplados previamente no orçamento municipal, no entanto, deverão 
ser refletidos no PPA municipal a partir de então. Ainda assim, poderão ser 
consideradas outras fontes de recursos possíveis, programas do governo federal, 
estadual, emendas parlamentares, recursos privados, etc. 

A seguir, apresenta-se um modelo de planilha para consolidação do Plano de 
Execução. 

 
3.8. Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico só será possível se baseada em dados e informações que traduzam, de 
maneira resumida, a evolução e a melhoria das condições de vida da população. 
Uma das metodologias utilizadas para descrever essa situação é a construção de 
indicadores. Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou 
fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 
secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de 
uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis). 
Para a construção de um indicador, é necessário: 
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a) Nomear o indicador;  

b) Definir seu objetivo; 

c) Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

d) Indicar o responsável pela geração e divulgação;  

e) Definir sua fórmula de cálculo; 

f) Indicar seu intervalo de validade; 

Listar as variáveis que permitem o cálculo; Identificar a fonte de origem dos 
dados. 

Entende-se que se trata de um processo complexo, mas alguns exemplos 
podem ser adotados para iniciar o processo. No inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007 
está definido que os Sistemas de Informações Municipais que serão estruturados e 
implantados devem estar articulados com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento – SINISA. Porém, apesar de legalmente criado, o SINISA ainda não está 
plenamente estabelecido, ou seja, a referência, atualmente, ainda é o SNIS. 
Devemos, todavia, alertar para um detalhe importante. 

O SNIS apresenta uma relação de dados e indicadores referentes à prestação 
dos serviços de saneamento. No processo de elaboração e implantação do PMSB, 
mais importante que isso, é a definição de elementos para o monitoramento do 
plano como um todo, não apenas da prestação. Para o estabelecimento de 
indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão municipal, sobretudo 
na área do saneamento, aspectos intrinsecamente ligados ao planejamento, à 
regulação e ao controle social devem ser considerados. 

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser 
avaliar o atingimento das metas estabelecidas, com o conseqüente alcance dos 
objetivos fixados, o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência 
definidas, a consistência na participação e no controle social na tomada de decisões, 
dentre outros. Dessa forma, monitorar o desempenho da implantação de um Plano 
Municipal de Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e 
cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida da população. 

Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos deverão ser definidos indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 
4. ATIVIDADES PÓS-ELABORAÇÃO DO PMSB e PGIRS 

As atividades pós-elaboração dos PMSB e PGIRS (aprovação, execução, 
avaliação e revisão) não figuram como objeto do contrato nem produto a ser 
elaborado e aprovado pelo Comitê. Ainda assim, o município deve compreender a 
importância  da  continuidade do planejamento, assumir o compromisso de efetivar 
as atividades previstas no referidos planos e submetê-lo à avaliação e aprovação do 
legislativo municipal. 
4.1. Aprovação do PMSB/PGIRS  
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Sugere-se a aprovação do PMSB/PGIRS após a apreciação e aprovação pelo 
Poder Legislativo do município. No entanto, previamente, deverá ser elaborada uma 
minuta de projeto de lei, em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada 
de forma a evitar contradições entre os dispositivos inseridos nos planos com as 
demais normas vigentes. Essa minuta deverá ser submetida à discussão com a 
população, em evento especialmente convocado para este fim. Neste evento será 
concluída a versão final do plano que será encaminhada à Câmara de Vereadores. 
Os planos depois de aprovados e sancionados em lei municipal devem ser 
implantados pelo órgão do município responsável pela execução da política municipal 
de saneamento básico. Um dos mecanismos recomendados para dar suporte e 
cumprimento às ações de saneamento no âmbito municipal é manter a sociedade 
permanentemente mobilizada por intermédio de eventos que possibilitem a 
participação democrática e formal de controle social. 
4.2. Execução do PMSB/PGIRS 

Esta etapa refere-se à elaboração de elementos que subsidiem a fase de 
execução dos planos, devendo ser discutidas - e preferencialmente deliberadas pelo 
grupo de trabalho - pelo menos: 

a. Proposta para a regulamentação e fiscalização do setor de saneamento: 
em consonância com as demais normas vigentes, essa proposta visará 
impedir o surgimento de prejuízos à sociedade, decorrentes do déficit na 
prestação dos serviços; 

b. Manuais: visará estabelecer critérios e padrões mínimos recomendados 
para orientar os projetistas no dimensionamento dos sistemas referentes 
ao saneamento básico; 

c. Cronograma de revisão do PMSB/PGIRS: constituindo tais planos como 
um processo dinâmico e disciplinado, deverá ser avaliada sua capacidade 
de gerenciamento, com auxílio, por exemplo, de dados obtidos de uma 
área-piloto, tal como um bairro ou comunidade do município. 

4.3. Avaliação e Revisão do PMSB 
A gestão do saneamento básico no contexto do desenvolvimento urbano 

envolve questões intersetoriais, políticas públicas, participação da sociedade, entre 
outros fatores. Logo, a avaliação do desempenho do PMSB, também está relacionada 
às ações governamentais, compreendendo a implantação de programas, a execução 
de projetos e atividades, a administração de órgãos e entidades, tendo foco em 
alguns aspectos, como: 

a. O cumprimento dos objetivos definidos no PMSB; 
b. A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor 

saneamento; 
c.  A identificação  dos  pontos  fortes  e fracos  do  plano elaborado  e das  

oportunidades  e entraves ao seu desenvolvimento; 
d. O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos 

voltados para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e 
prazos requeridos; 

e. A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre 
esses e as necessidades previamente identificadas; 
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f. A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; 
g. As causas de praticas antieconômicas e ineficientes; 
h. Os fatores inibidores do desempenho do PMSB; 
i. A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes 

propostas; 
j. A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do plano. 
Contudo, entre o desempenho real e o esperado pode ocorrer uma ruptura, 

designada como discrepância de desempenho. Nesse contexto, a utilização dos 
indicadores é imprescindível para a mensuração do desempenho real do PMSB e 
PMGIRS. 
5. POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

O município deverá elaborar sua política municipal de saneamento básico 
que institucionalizará os produtos finais do plano e refletirá os anseios da população, 
objetivos, metas, programas, projetos e ações, conforme esquematizado na Figura 8. 
Assim, a política municipal será o instrumento governamental que instituirá itens 
essenciais para a promoção de saúde, qualidade de vida, inclusão social e proteção 
ao meio ambiente. 
 

 
A existência de uma política pública de saneamento, com responsabilidades 

expressas dos envolvidos, minimizará problemas, tanto sociais quanto ambientais, 
naturalmente ocasionados com o crescimento e desenvolvimento das cidades, pois 
além de refletir o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, também 
definirá a fiscalização e regulação dos serviços, bem como os direitos e deveres dos 
usuários. Durante a elaboração e implantação de sua política, o município deverá 
considerar a articulação com as demais políticas envolvidas como saúde, meio 
ambiente e desenvolvimento urbano, seja no âmbito federal, estadual e 
principalmente municipal. Tais políticas devem ser orientadas a constantemente 
promoverem o diálogo entre si para que cada setor conheça as peculiaridades, 
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objetivos e metas uns dos outros e, a partir disto, construírem ações integradas em 
prol do bem comum. 

A Figura 9 apresenta diversas políticas públicas a serem consideradas para 
elaboração da política municipal de saneamento. Vale destacar a necessidade de 
maior interação entre as políticas do município e a participação da sociedade. Assim 
como no Plano Municipal, a população deve atuar como protagonista durante a fase 
de elaboração da política, a fim de fortalecer o controle social do saneamento do 
município. A administração deve, portanto, postar em posição horizontal, e não em 
vertical, em suas relações com a sociedade. 

 
 
A setorialização de políticas públicas não deve, entretanto, significar 

segmentação, mas complementaridade e transversalidade, necessárias para 
alcançar seus objetivos. A Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das 
Cidades lista em seu art. 2º o que cada município deverá apresentar em sua 
política. No estabelecimento dos itens definidos no artigo, o município não pode 
deixar de considerar diretrizes do saneamento estabelecidas na Lei 11.445/2007. É 
imprescindível, portanto, que as ações estabelecidas sejam voltadas à promoção 
da equidade social e territorial no acesso ao saneamento, que promovam a 
sustentabilidade ambiental e econômica, que colaborem para o desenvolvimento 
urbano e melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais e de saúde 
pública. 

Também deve ser assegurado na política, o atendimento adequado à 
população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis 
com suas características econômicas e sociais peculiares. Assim, é imprescindível 
que o município garanta a adoção de matriz tecnológica adequada à realidade 
local, considerando as características geográficas, econômicas e sócio-culturais do 
município. Para assegurar a continuidade e qualidade das ações de saneamento, o 
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município deverá promover alternativas de gestão que viabilizem a 
autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico. 
Nesse sentido, cabe atentar que, comprovada a viabilidade técnica- econômica 
financeira da concessão da prestação universal e integral dos serviços de 
saneamento nos estudos apresentados no plano, o município deverá se atentar à 
menção do contrato de concessão, bem como áreas de atuação, objetivos, metas, 
regulação, fiscalização e controle dos serviços prestados na política municipal. 

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo, a partir da liberação do recurso do convênio, para execução dos serviços 
objeto do presente Termo de Referência será de 10 meses.  
TABELA 6: Cronograma de execução 
 

ITEM Descrição dos serviços e produtos 
Cronograma de execução em mêses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

Produto A: Ato público do poder executivo (Portaria) com 
indicação de membros dos Comitês, incluindo custos com a 
realização de conferencia municipal e impressão do 
produto. 

.                   

B 

Produto B: Plano de Mobilização Social, incluindo uma 
equipe técnica permanente mínima de nível superior, 
equipe técnica permanente mínima de nível médio, 
estrutura de apoio, eventos setoriais, deslocamentos 
terrestres, impressão e encadernação do produto, plotagem 
de plantas, mapas desenhos e afins. 

.                   

C 

Produto C: Relatório do diagnóstico técnico participativo, 
incluindo uma equipe técnica permanente mínima de nível 
superior, equipe técnica permanente mínima de nível 
médio, estrutura de apoio, eventos setoriais, 
deslocamentos terrestres, impressão e encadernação do 
produto, plotagem de plantas, mapas, desenhos e afins. 

  . . .             

D 

Produto D: Relatório da prospectiva e planejamento 
estratégico, incluindo uma equipe técnica permanente 
mínima de nível superior, equipe técnica permanente 
mínima de nível médio, estrutura de apoio, conferencia 
municipal, impressão e encadernação do produto, plotagem 
de plantas, mapas, desenhos e afins. 

        . . .       

E 

Produto E: Relatório dos programas, projetos e ações para 
alcance do cenário de referencia, incluindo uma equipe 
técnica permanente mínima de nível superior, equipe 
técnica permanente mínima de nível médio, estrutura de 
apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, 
impressão e encadernação do produto. 

        . . .       

F 

Produto F: Plano de execução, incluindo uma equipe 
técnica permanente mínima de nível superior, equipe 
técnica permanente mínima de nível médio, estrutura de 
apoio, eventos setoriais, deslocamentos terrestres, 
conferencia municipal, impressão e encadernação do 
produto, plotagem de plantas, mapas, desenhos e afins. 

        . . .       
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G 

Produto G: Minutas de projetos de lei do PMSB e do PGIRS, 
incluindo uma equipe técnica permanente mínima de nível 
superior, equipe técnica permanente mínima de nível 
médio, estrutura de apoio, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 conferencia municipal, impressão e encadernação do 
produto. 

              . .   

H 

Produto H: Relatório sobre os indicadores de desempenho 
dos PMSB e PGIRS, incluindo uma equipe técnica 
permanente mínima de nível superior, equipe técnica 
permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, 
conferencia municipal, impressão e encadernação do 
produto 

              . .   

I 

Produto I: Sistema de informações para auxílio à tomada 
de decisão, incluindo uma equipe técnica permanente 
mínima de nível superior, equipe técnica permanente 
mínima de nível médio, estrutura de apoio, conferencia 
municipal, impressão e encadernação do produto. 

                . . 

J 

Produto J: Relatório mensal simplificado do andamento das 
atividades desenvolvidas, incluindo uma equipe técnica 
permanente mínima de nível superior, equipe técnica 
permanente mínima de nível médio, estrutura de apoio, 
eventos setoriais, deslocamentos terrestres, impressão e 
encadernação do produto. 

. . . . . . . . . . 

K 

Produto K: Relatório final dos PMSB e PGIRS, incluindo uma 
equipe técnica permanente mínima de nível superior, 
equipe técnica permanente mínima de nível médio, 
estrutura de apoio, conferencia municipal, impressão e 
encadernação do produto, plotagem de plantas, mapas, 
desenhos e afins. 

                  . 

 
 

7. Valor Estimado 
Conforme convênio de cooperação técnica nº 0574/2010, com recursos da 
concedente de R$ 143.826,94 (Cento e quarenta e três mil oitocentos e vinte e seis 
reais e noventa e quatro centavos), da convenente de R$ 7.016,88 (sete mil e 
dezesseis reais e oitenta e oito centavos), perfazendo valor total de R$ 150.843,82 
(cento e cinqüenta mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos). 
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ANEXO IV 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
  Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ___/_____, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  
em  nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  
propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
 

................., ......... de ...................   de 2016. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “B” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 
que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “C” 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que: 

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de 
todas as informações e das condições estabelecidas no 
presente edital, bem como concordo com todos os itens 
estabelcidos no referido edital. 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório. 

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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NEXO – X 
PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA PARA A 

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO 
DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

QUADRO DE PROFISSIONAIS 

PERFIL PONTUAÇÃO POR FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP) 
ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

ENGENHEIRO 
SANITARISTA E 
AMBIENTAL 

30 40 50 

CIÊNCIAS HUMANAS 
OU SOCIAIS 20 30 40 

GEOGRAFIA 20 30 40 
BIÓLOGIA 20 30 40 
ADMINISTRAÇÃO 
OU PLANEJAMENTO 20 30 40 

Os currículos com apenas graduação não serão considerados 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

NO CAMPO DE FORMAÇÃO (EP) 
PONTUAÇÃO 

5 A 10 ANOS 10 
> 10 A 15 ANOS  20 
> 15 ANOS 30 

 
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

TIPOS DE TRABALHOS TEMPO DE ATUAÇÃO 
(ANOS) 

QTDE TRABALHOS 

 0a5 >5a10 >10 >1a5 >5a8 >8 
Planejamento municipal 20 30 40 20 30 40 
Estudos sociais, econômicos, 
estatísticos, políticos 10 20 30 10 20 30 

Estudos realizados nas áreas de 
saneamento básico e/ou recursos 
hídricos 

30 40 50 30 40 50 

  
O quadro abaixo deve ser preenchido com a quantidade de pontos obtidos 
pela licitante com base nos parâmetros acima, subtotalizando cada 
subitem em negrito. 

PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

I. Pontos atribuídos aos critérios de avaliação da Proposta Técnica Pontos 

I.1 Experiência Específica da Consultora relacionada ao Serviço  

I.1.1 
Experiência específica da empresa relativa a estudos realizados nas áreas de saneamento 
básico e/ou recursos hídricos expressa em atestado(s) expedidos por órgãos públicos ou 
empresas privadas, com firma reconhecida. 

 

I.2 Equipe Chave  
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P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

1.2.1 

Coordenador: um Engenheiro(a) sanitarista ou ambiental sênior 
com formação mínima de 10 (dez) anos e experiência em 
elaboração de planos, estudos e projetos de Engenharia de 
Abastecimento de Água, Esgoto Sanitário, Drenagem Pluvial e 
Gestão de Resíduos Sólidos;  

 

1.2.2 
Um profissional sênior com formação em Ciências Sociais e/ou 
Humanas, além de pelo menos 5 (cinco) anos de pós graduação e 
experiência em Planejamento Municipal; 

 

1.2.3 

Um Engenheiros (as) sanitarista ou ambiental de nível júnior com 
no mínimo 5 (cinco) anos de formação, além de comprovada 
experiência no desenvolvimento de estudos/projetos relacionados 
com o objeto da licitação, no estado de Mato Grosso; 

 

1.2.4 
Um profissional de Geografia com mestrado e no mínimo 5 anos de 
experiência de atuação no campo de formação; 

 

1.2.5 
Um Biólogo com pós graduação e pelo menos 5 anos de experiência 
de atuação no campo de sua formação; 

 

 
II. Fórmula para a determinação das notas técnicas (Nt): 

Nt = Somatória de pontos atribuídos aos critérios de avaliação da Proposta Técnica;  

III 

Alem da Equipe Chave poderão ser relacionados, a critério da Licitante, outros 
profissionais considerados necessários à realização dos trabalhos e que integrarão 
uma equipe de apoio, respeitando-se como mínima a equipe prevista no termo de 
referência. Os profissionais da equipe de apoio não será objeto de pontuação; 
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