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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata – Setor de Licitações e as empresas interessadas em participar da presente licitação, 

solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o Setor ou e-mail: 

licitacaomb@gmail.com  

   

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de 

eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de 

referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 

GISELE GONÇALVES NOGUEIRA 

PRESIDENTE DE CPL 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2019210601-PMMB 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME PROPOSTA Nº 

028198/2016 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 839417/2016 FUNASA. 

 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE: FAX: 

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

 

Recebemos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA – Setor de Licitações, 

nesta data, cópia do Edital da Licitação acima identificada. 

 

________________________,_____de ______________ de 2019. 

_______________________________________ 

(A assinatura deverá digital ou scaneada e enviado por e-mail) 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
mailto:licitacaomb@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019-210601– CPL/PMMB 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, por intermédio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 002/2019, torna público para o 

conhecimento dos interessados que na data, na hora e no local indicados no preâmbulo deste 

instrumento convocatório. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar Federal nº 123/ 2006 e Decreto nº 9.412/2018, a legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos observados às condições precisas, e as cláusulas e 

condições abaixo em conformidade com a legislação vigente, fará realizar licitação na modalidade de 

TOMADA DE PREÇO, do tipo MELHOR TÉCNICA E PREÇO GLOBAL, para o objeto em 

epígrafe, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME PROPOSTA Nº 

028198/2016 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 839417/2016 FUNASA. 

 

1.2. A aquisição deste objeto atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde ter sido 

contemplada com a liberação do Convênio FUNASA nº 839417/2016  para atender a Proposta nº 

028198/2016 registrada junto ao Ministério da Saúde visando realizar e desenvolver as suas 

atividades e os atendimentos necessários para viabilizar o desenvolvimento das ações a serem 

realizadas de educação em saúde ambiental tem como foco principal a promoção de capacitação de 

profissionais e moradores do município e consequentemente à melhoria do bem-estar da população 

de modo em geral, principalmente às pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade social que 

dependem exclusivamente do Sistema de Magalhães Barata /PA. 

 

1.3. Além da implementação das ações tem como finalidade o aprimoramento do plano de 

contingência, pois essa ação, juntamente com a colaboração e consciência da população, reforça as 

medidas para a eliminação dos criadouros de mosquitos. 

 

1.4. Frente a esta realidade e visando garantir o princípio da continuidade dos serviços prestados por 

esta Secretaria Municipal de Saúde, e possibilitando condições adequadas para o desenvolvimento de 

suas atividades com maior eficiência e alcance, conforme especificações estabelecidas neste Termo 

de Referência, que serão exclusivamente utilizados para atender a demanda dessas atividades citadas, 

no âmbito do poder público municipal. 

 

1.5. Dessa forma a contratação do presente objeto é essencial para a disseminação do assunto em tela, 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

assim como também, das políticas e diretrizes do Governo Municipal, Estadual e Federal. 

 

1.6. A opção da contratação se dá de forma conjunta, ou seja, por lote, apenas por uma empresa 

prestará todos os serviços já que o parcelamento torna o contrato de forma técnica, econômica e 

administrativamente inviável ou provoca perda de economia de escala, tendo em vista o enorme 

prejuízo para atividades fins caso venham separados, em ralação a inter-relação de um serviço com o 

outro. 

 

1.7. Portanto, a justificativa apresentada para o critério classificado, cumpri plenamente o requisito 

referenciado.   

 

1.8. A descrição detalhada do objeto do presente certame está discriminada no Anexo I deste 

Instrumento Convocatório e deverá ser minuciosamente observada pelas licitantes quando da 

elaboração de suas propostas de preços; 

 

1.9. O valor máximo orçado pela Administração foi obtido através da obtenção de 03 (três) cotações 

de preços junto às empresas especializadas que atuam no ramo do objeto licitado. O preço médio da 

Administração integra os presentes autos administrativos, na forma de mapa comparativo de preços, 

estando disponível para consulta de eventuais interessados na sede do ente municipal. 

 

 

2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

2.1. A abertura do certame ocorrerá no dia 31/07/2019 às 10h30min, na sala da CPL da Prefeitura 

Municipal de Magalhães/PA.  

2.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 

imprevisível.  

2.3. O recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação de 

habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente com a 

declaração do Anexo Vl que deverá ser apresentada junto com o credenciamento, da forma de que 

trata o edital. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo o pedido ser protocolado até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação. 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

3.3. Considerar-se-á como licitante para o subitem acima, aquele que demonstrar, através de 

documentação acostada às suas razões de impugnações, sua devida representação. 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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3.4. Caso não comprove sua representação, conforme disposto anteriormente, será recebido à 

impugnação como se tivesse sido interposta por cidadão, devendo obedecer ao prazo constante no 

§1.º do art. 41 da Lei 8.666/93, sob pena de intempestividade. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar da licitação Empresas inscritas em no Registro Cadastral da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até 3 (três) dias úteis antes da abertura do certame, conforme especificado neste edital. 

4.2. Poderão participar desta Tomada, as empresas comerciais registradas na Junta Comercial que 

tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste 

Edital e seus Anexos. 

4.3. A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á 

na fase de Habilitação. 

4.3.1 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

a) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração 

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com 

suspensão do direito de licitar ou contratar, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da 

União, do Estado ou do Município; 

b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico; 

d) Empresas que combinarem entre si, visando frustrar a competitividade do processo; 

e) Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial), concurso de credores, dissolução e 

liquidação, ou pessoa física em estado de insolvência civil; 

f) Direta ou indiretamente os impedidos pelo Art. 9º, incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93; 

g) Empresa cujo objeto não seja pertinente e compatível com o objeto deste Tomada; 

4.4. Caso seja constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item 5.4, ainda que 

posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos às penas 

cabíveis. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

a) No local mencionado no preâmbulo, até a data e hora estabelecidas, a Comissão de Licitações 

receberá devidamente lacrados os invólucros nºs. 01, 02 e 03 concernentes aos Documentos de 

habilitação e Proposta Técnica e Proposta de Preços de cada participante. 

b) Os licitantes deverão entregar até às 10:30 horas do dia 31 de julho de 2019, na sala da Comissão 

de Licitação, sua Documentação, Proposta Técnica e sua Proposta de Preços em 03 (três) envelopes 

opacos, indevassáveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE I – HABILITAÇÃO 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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Ref. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019-160403– CPL/PMMB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

(Razão Social completa do licitante / CNPJ)  

 

ENVELOPE II - PROPOSTA TÉCNICA 

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019-160403– CPL/PMMB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

(Razão Social completa do licitante / CNPJ)  

 

ENVELOPE III - PROPOSTA COMERCIAL 

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019-160403– CPL/PMMB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

(Razão Social completa do licitante / CNPJ)  

 

c) Os dois invólucros deverão constar em lugar visível, a titulação do seu conteúdo: Envelope n.º 

1 Documentação; Envelope n.º 2 Proposta Técnica e Envelope n.º 3 Proposta de Preço - nome, 

endereço da Empresa, número do Edital, e/ou número do processo, e/ou objeto do Edital. 

d) No horário estabelecido a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do invólucro 

n.º 01, conferirá e rubricará todo o conteúdo que, em seguida, também será examinado e rubricado 

pelos representantes legais ou procuradores das Empresas participantes presentes que assim o 

desejarem. 

e) Abertos os envelopes de Habilitação, não serão aceitas desistências de propostas seja a proposta 

técnica ou proposta de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão. 

f) Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes, será dada ciência às 

interessadas na própria sessão ou através de publicação na imprensa oficial. 

g) A Comissão Permanente de Licitação, encerrada a 1ª fase do certame, após o transcurso do 

prazo para eventuais recursos, ou havendo desistência expressa de recurso pelas licitantes, procederá 

a abertura do Envelope n.º 02 – Proposta Técnica das participantes habilitadas, em sessão Pública. 

h) O ENVELOPE 2 - PROPOSTA TÉCNICA e o ENVELOPE 3 - PROPOSTA COMERCIAL de 

licitantes inabilitados serão devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde 

que decorrido o prazo legal e não tenha havido recurso, ou após denegação deste. 

i) Verificadas as pontuações alcançadas pelos proponentes em suas qualificações, serão abertos 

os envelopes contendo as propostas comerciais, não havendo tempo suficiente, será marcados dia e 

hora para a sessão pública de abertura dos envelopes de propostas comerciais. 

j) Feitos os cálculos estabelecidos neste Edital será indicada a ordem classificatória final do 

certame. 

k) A Comissão Permanente de Licitação, rubricados os documentos apresentados, poderá 

interromper a sessão de julgamento para diligências e cálculos, retomando a sessão, não havendo 

possibilidade poderá reagendar a sessão segundo as regras comumente adotadas pela Administração. 

l) Os recursos serão processados e julgados nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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m) É facultada à Comissão Permanente Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

n) Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, 

ficando a critério dos membros da Comissão considerá-los ou não, não possuindo, entretanto, efeito 

de recurso, que tem seu próprio procedimento. 

o) De todas as reuniões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as 

propostas apresentadas, as reclamações, as impugnações e demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento da licitação. 

p) As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão, a juízo da Comissão Permanente de 

Licitação, por esta resolvida durante as mesmas ou deixada para ulteriores deliberações, na forma 

da Lei. 

q) O encaminhamento dos envelopes pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

previstas neste edital. 

 

6. FASE DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO INVÓLUCRO 

N.º 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

 

a) As Empresas cadastradas no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA, possuidoras de Certificados de Registro Cadastral em que constem 

expressamente o atendimento às disposições da Lei Federal 8.666/93, deverão apresentar no Envelope 

n.º 01 o referido Certificado de Registro Cadastral, comprovando a inscrição do licitante no ramo de 

atividade condizente e compatível com o objeto desta licitação. 

b) Também deverá anexar ao invólucro de habilitação os documentos referidos no item 6 deste 

edital e seus subitens. 

c) As Empresas que não possuam registros cadastrais referidos no item 6.1 nos termos do disposto 

no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal n.º 8.666/93, deverão apresentar os documentos a seguir 

relacionados, até 3 (três) dias úteis antes da abertura do certame, na Comissão de Licitações, situada 

na 2ª RUA, 281 - CENTRO, que será considerada especificamente para a Habilitação na licitação, 

devendo apresentar no Envelope n.º 1, o protocolo de entrega da referida documentação. 

d) Todos os documentos contidos neste edital na fase habilitatória que possuem emissão virtual 

serão emitidas autenticações pela equipe de apoio, no caso de impossibilidade consulta no ato, e se 

houver necessidade a presidente poderá solicitar a original de qualquer documento, as declarações 

relacionadas nos anexos deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as 

expedirem e serem reconhecidas em cartório, todos os documentos poderão ser apresentados em 

cópias legíveis acompanhadas das originais para autenticação preferencialmente 48 horas antes da 

licitação para maior celeridade do processo, se por ventura alguma declaração for solicitada e esta 

não estiver modelo nos anexos a mesma deverá ser elaborada pela própria empresa e ou que esteja 

anexo e não conste no edital que está seja anexada a documentação. 
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6.1.1 Capacidade Jurídica 

6.1.1.1 Registro Comercial no caso de Empresa individual; 

6.1.1.2 Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede ou 

domicílio da licitante Juntamente com Certidão Especifica Digital e Certidão de Inteiro Teor e ato 

constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados em se tratando de sociedade 

comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

6.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria 

em exercício; 

6.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.2 Capacidade Técnica 

6.1.2.1 Atestado(s) de Prestação de Serviço anterior pertinente ao objeto licitado, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, condizente e compatível com o objeto da presente 

licitação, através do qual fique comprovada a capacidade de fornecimento do mesmo. 

6.1.2.2 Comprovação de qualificação técnica/operacional da empresa mediante apresentação de 

pelo menos um atestado de capacidade técnica de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação 

6.1.2.3 Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto, através 

de uma declaração fornecida pela Secretaria Municipal Administração em ate 3 dias uteis antes da 

data do pregão. 

6.1.2.4 Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura da sede do licitante, com vigência 

atualizada, acompanhado com a Certidão de licenciamento Ambiental ou Dispensa emitido pela 

secretaria municipal de meio ambiente e licença de funcionamento do corpo de bombeiro militar. 

6.1.2.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

6.1.2.6 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

6.1.2.7 Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto, através 

de uma declaração fornecida pela Secretaria Municipal Administração em ate 3 dias uteis antes da 

data do pregão. 

6.1.2.8 Idoneidade Financeira. 

 

6.1.3 Regularidade fiscal e trabalhista: 

6.1.3.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante, juntamente com a certidão indicativa 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com
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dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas 

existentes na sede do licitante e a certidão negativa de protestos, todas datadas 

dos últimos 60 (sessenta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão.  

6.1.3.2 Certidão Judicial de Distribuição (TJDFT) "nada consta" ou certidão negativa de 

falência no âmbito federal da pessoa jurídica, bem como da pessoa física do 

proprietário (s) e/ou sócio (s) da empresa. 

6.1.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07), da pessoa 

jurídica, bem como da pessoa física do proprietário (s) e/ou sócio (s) da empresa; 

6.1.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, acompanhado com a CENIT, certidão 

negativa de infração trabalhista, ambas da pessoa jurídica, bem como da pessoa 

física do proprietário (s) e/ou sócio (s) da empresa. 

6.1.3.5 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.1.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

6.1.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

6.1.3.8 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.1.3.9 Alvará Sanitário atualizado, ou cadastramento definitivo emitido por órgão da Vigilância 

Sanitária local da sede do licitante, no que couber. 

 

6.1.4  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

6.1.4.1  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço deverá 

ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento 

juntamente com o CRP – Certidão de Regularidade Profissional do contador referente ao balanço 

patrimonial emitido pela internet na sua devida validade.  

6.1.4.2 Poderá a empresa anexar ao invólucro de habilitação, Procuração constituindo a pessoa 

que representará a interessada na licitação, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 

inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos. Devem ser observadas as 

seguintes regras: 

6.1.4.3  A não apresentação não será motivo de inabilitação, impedindo a licitante tão somente 

de se manifestar durante os trabalhos de julgamento, exceto se o procurador assinar documentos em 
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nome da Empresa/licitante, hipótese em que a procuração deverá obrigatoriamente ser anexada à 

documentação, sob pena de inabilitação ou desclassificação, conforme o caso. 

6.1.4.4  As procurações serão retidas pela Comissão Permanente de Licitação e juntadas ao 

respectivo processo de licitação. 

6.1.4.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial, exceto quando constar no 

próprio documento que sua validade depende da apresentação do original. 

6.1.4.6 Os documentos apresentados deverão estar com prazo de validade especificado no próprio 

documento ou Lei em vigor, na data de abertura do invólucro n.º 1. Caso não seja especificado no 

documento, o referido prazo de validade será de 06 (seis) meses a partir de sua expedição. 

6.1.4.7 Todos os documentos expedidos pela Empresa deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara de seu subscritor. 

6.1.4.8 Toda a documentação necessária à habilitação deverá, preferencialmente, ser relacionada, 

separada e colecionada na ordem estabelecida neste Edital. 

6.1.4.9  A consulta realizada as cláusulas do edital aos cadastros será realizada em nome da 

empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

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

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

6.1.4.10  Constatada a existência de sanção, o Presidente reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

7. DO INVÓLUCRO N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA: 

 

7.1. A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer fácil compreensão, 

apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 1 (uma) via 

elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e 

assinada na última pelo representante legal da empresa proponente. 

7.2. A Proposta Técnica visa à avaliação dos conhecimentos básicos da licitante com relação ao 

objeto licitado, além de permitir a verificação da capacidade e conhecimento técnico da licitante e 

da sua equipe. A Proposta Técnica, contendo textos descritivos, tabelas, gráficos, fotos e outros 

dados, deverá abranger obrigatoriamente os elementos abaixo relacionados: 

 Conhecimento do Assunto 

 Plano de Trabalho e Metodologia 

 Equipe Técnica e Estrutura Organizacional 

7.3. Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da licitante, no 

formatoA4, na fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. Gráficos, tabelas e 

ilustrações poderão ser apresentadas em tamanho A3, totalizando no máximo 50 (cinquenta) páginas. 

Os textos deverão ser redigidos com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer 

fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal 
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da Empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituídos. 

 

7.3.1 Conhecimento do Assunto 

 

7.3.1.1. O Conhecimento do Assunto será demonstrado através de exposição de, no máximo, 20 

(vinte) páginas de texto, compreendendo: 

7.3.1.2. Caracterização da População e da Área de Interesse do Projeto; 

7.3.1.3. Conhecimento/apresentação das particularidades que poderão influenciar nas soluções de 

projeto, considerando as condições locais e de ordem legais/institucionais; 

7.3.1.4. Essa exposição poderá conter figuras, fotos e mapas condizentes com o conteúdo descrito acima. 

 

7.3.2 Plano de Trabalho / Metodologia 

7.3.2.1. A partir das diretrizes descritas no Termo de Referência desta licitação, a licitante deverá 

apresentar e justificar a metodologia a ser adotada para realizar os trabalhos da área social. 

7.3.2.2. Será necessário que a licitante analise os principais desafios do trabalho social e como 

enfrentá-los. 

 

7.3.3 Equipe Técnica e Estrutura Organizacional 

7.3.3.1. Relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica a ser alocada para execução dos 

serviços, devendo da mesma constar o nome completo, tempo de formação, vinculação, nível, 

função (ões), principal (is) atribuição (ões) e experiência de cada integrante, relacionando os 

serviços executados compatíveis com o objeto da presente licitação. 

7.3.3.2. De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência 

da equipe técnica para a execução dos serviços. 

7.3.3.3. Para cada um dos serviços executados e relacionados a titulo de experiência do técnico 

deverá ser anexado atestado(s) de capacidade técnica comprovando a execução dos mesmos, 

conforme exigido nas alínea a seguir. 

7.3.3.4. Descrição da estrutura organizacional a ser mobilizada para a execução dos serviços, 

incluindo: 

7.3.3.5. A apresentação da estrutura organizacional da equipe alocada aos trabalhos e a infraestrutura de apoio 

necessária aos trabalhos a serem realizados; 

7.3.3.6. A experiência da licitante e da sua equipe técnica será demonstrada através dos documentos 

relacionados a seguir: 

7.3.3.7. Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica da Licitante, cuja somatória contemple a 

integralidade das atividades, emitido pelo contratante, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente certificado(s) pelos respectivos Conselhos Regionais competentes, de acordo com os 

seguintes requisitos: 

7.3.3.7.1 Experiência em coordenação de equipes e execução de projetos de Saúde Ambiental; 

7.3.3.7.2 Experiência em coordenação e/ou execução de projetos multissetoriais integrados 

desenvolvidos em área de interesse social. 

7.3.3.7.3 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-profissional do Coordenador Geral, 
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emitidos obrigatoriamente por pessoa jurídica de direito público ou privado, em execução de 

serviços de características técnicas semelhantes com o objetivo da presente licitação, sendo as 

parcelas de maior relevância relacionadas abaixo: 

7.3.3.7.4 Coordenação de equipes e elaboração/execução de projetos de urbanização integrada nos moldes 

ou semelhantes ao previsto no termo de referência, parte integrante deste edital 

8. DA PROPOSTA, CONTIDA NO INVÓLUCRO N.º 03 PROPOSTA COMERCIAL, 

deverá constar: 

8.1 Nome, endereço e CNPJ da empresa; 

8.2 Prazo e validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da abertura da licitação. 

8.3 Prazo de entrega, em até 30 (trinta) dias a contar da data da retirada da Nota de Empenho. 

8.4 Preço unitário e preço total, sendo preços líquidos, incluindo despesas e quaisquer tributos e 

eventuais descontos. O preço cotado deve ser equivalente aos praticados no mercado na data de 

apresentação da proposta, devendo ser "preço a vista", não podendo ter embutidos encargos 

financeiros. 

8.5 Validade dos serviços 

8.6 A apresentação da Proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas e termos deste 

Edital. 

9.  DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

9.1 Os documentos constantes do envelope nº 02 – Proposta Técnica, serão analisados e julgados 

com base nos critérios descritos abaixo, cuja pontuação máxima será a seguinte: 

a) Conhecimento do Assunto (CA); 

b) Plano de Trabalho e Metodologia (PTM); 

c) Equipe Técnica e Estrutura Organizacional (ETO); 

 

9.2 Para se extrair a Nota de Proposta Técnica (NPT), torna-se, em consideração a pontuação 

relativa aos 03 (três) requisitos citados. 

9.3 A Nota de Proposta Técnica (NPT) corresponderá a 100 (cem pontos) e será obtida através 

da seguinte formula: 

NPT = CA+PTM+ETO 

 

Proposta Técnica (PT) – máximo de 100 (cem) pontos. 

 

9.4 Os itens da Proposta Técnica serão avaliados conforme valores indicados na escala que segue 

com variação entre pontuação mínima e máxima: 

 

a) Conhecimento do Assunto (CA) 30 Pontos 
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Altamente satisfatória 30,00 

Satisfatória 20,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 10,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

a) Plano de Trabalho e Metodologia (PTM) 40 Pontos 

Altamente satisfatória 40,00 

Satisfatória 30,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 15,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

  

b) Equipe Técnica e Estrutura Organizacional (ETO) 30 Pontos 

Altamente satisfatório 30,00 

Satisfatória 20,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 10,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

9.5 O julgamento e a pontuação do quesito Equipe Técnica e Estrutura Organizacional, será feito 

conforme a documentação apresentada pela Licitante, descrita neste Edital, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

9.6 Exposição sucinta indicando a equipe técnica e a estrutura organizacional – máximo de 5 

(cinco) pontos. 

9.7 Experiência da licitante, comprovada através de atestados de capacidade técnica – máximo de 

10 (dez) pontos. 

9.8 Coordenação e execução de projetos de saúde ambiental – máximo de 05 (cinco) pontos – não 

excedendo 02 (dois) atestados: 

 02 (dois) atestados ........................................................................ 5 pontos. 

 01 (um) Atestado .......................................................................... 2,5 ponto. 

 

Nenhum atestado .................................................... 0 ponto 

 

9.9 Coordenação e/ou execução de projetos multissetoriais integrados desenvolvidos em área de 

interesse social – máximo de 05 (cinco) pontos – não excedendo 02(dois) atestados. 
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 02 (dois) atestados ................................................................. 5 pontos. 

 01 (um) Atestado ................................................................... 2,5 ponto. 

 

9.10 Experiência da Equipe Técnica, comprovada através de atestados de capacidade técnica 

relacionados dos profissionais a seguir: 

9.10.1 Coordenador Geral – Educador (saúde ambiental) – máximo de 15 (quinze) pontos. 

9.10.2 Experiência profissional superior a 8 (oito) anos – máximo de 5 (cinco) pontos. 

 

 > 8 anos. 5 pontos. 

 = 8 anos. 2 pontos. 

 

9.11 Especialização em desenvolvimento de Projetos na área de saúde ambiental voltado para 

população de baixa renda, comprovada por meio de Diploma de Conclusão de Curso emitido por 

Faculdade de Ensino Superior reconhecida pelo MEC , não excedendo 3 (três) Diplomas– máximo 

de 05 (cinco) pontos. 

 03 Diplomas 5 pontos. 

 02 Diplomas 3 pontos. 

 01 Diploma 2 pontos. 

 

9.12 Experiência em execução e/ou Coordenação de projetos de saúde ambiental, não excedendo 

3(três) atestados – máximo de 05 (cinco) pontos. 

 03 atestados 5 pontos. 

 02 atestados 3 pontos. 

 01 atestado. 2 pontos. 

 

10.  DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: 

 

10.1 O julgamento processar-se-á levando em conta o critério de técnica e preço desde que 

atendidas as especificações deste Edital e o interesse da Administração. 

10.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem borrões ou rasuras, que não permitam o 

seu entendimento, bem como as que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste 

Edital, aquelas cujo valor global ultrapassar o valor fixado para a escolha da modalidade, ou com os 

preços incompatíveis com os preços correntes no mercado, nos termos do art. 43, inciso IV da Lei 

Federal n.º 8666/93. 

10.3 Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas 

desclassificadas com base no Art. 48, da Lei Federal 8.666/93, a Comissão Julgadora poderá, a seu 

critério e devidamente fundamentada, fixar às licitantes o prazo de 08 ( oito ) dias úteis para 

apresentação de nova documentação, amostras, outras propostas escoimadas das causas que levaram 
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à inabilitação ou desclassificação. 

10.4 Procedida a classificação e verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, 

apelar- sê-a ao sorteio, entre as empatadas, que se realizará em ato público. 

10.5 As propostas de preços aprovadas serão classificadas em ordem crescente. 

10.6 A nota da Proposta de Preços (NPP) tem um limite máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá 

a seguinte regra: 

10.7 A proposta de menor preço será atribuída a nota 100 (cem); 

10.8 A nota da Proposta de Preços das demais concorrentes será obtida mediante a seguinte 

fórmula: NPP = PMV / VPA x 100 

Onde: 

NPP: Nota da Proposta de Preços; PMV = Proposta de menor valor VPA = Valor da proposta em 

análise. 

10.9 A nota de classificação final das concorrentes (NF) será de acordo com média aritmética 

ponderada das valorações das respectivas Propostas Técnicas (NPT) e Proposta de Preços (NPP), 

calculada conforme abaixo: 

 

NF = (NPT x 0,7) + (NPP x 0,3) 

 

Onde: 

 

NF = Nota final de proposta 

 

NPT = Nota proposta técnica em análise 

 

NPP = Nota de proposta de preços em análise 

 

10.10 Será considerada a primeira colocada no certame a licitante que obtiver a maior nota final. 

 

10.11 Em caso de empate na Nota Final (NF) entre duas ou mais licitantes, o critério de desempate 

obedece a seguinte sequencia: será declarada primeira colocada à empresa que tiver a proposta com 

o menor preço; caso persista o empate, a decisão será definida por sorteio. 

 

11. DOS RECURSOS: 

 

11.1 Os recursos eventualmente interpostos dos atos praticados pela Administração serão 

processados de acordo com o art. 109 e parágrafos da Lei Federal 8.666/93, e deverão ser 

protocolados no prazo legal, pela Comissão de Licitações, situada na Rua Lauro Sodré, S/N, no 

horário de expediente da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. 
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

12.1 Procedida a classificação, julgamento e adjudicação, nos termos dos critérios estabelecidos 

neste Edital, pela Comissão Permanente de Licitação, o processo será encaminhado a (o) Sr (a). 

RAIMUNDO SOARES LOPES a quem caberá proceder à homologação do certame. A vencedora 

será oportunamente convocada para a assinatura do Contrato, conforme Minuta Anexa ao Edital. 

 

13. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS: 

 

13.1 A vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data 

do recebimento da convocação, assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, devendo, para tanto: 

Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributários do Município de Magalhães Barata, o 

que se fará mediante apresentação de certidão negativa de débitos expedida pela Secretaria 

Municipal das Finanças deste Município, ainda que a Empresa tenha sede em outro Município; 

13.2 Comprovar a inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social através de Certidão 

Negativa de Débitos- CND, e para com o Fundo de Garantia de tempo de serviço - FGTS, através de 

Certificado de Regularidade e Situação, ambos documentos com prazo de validade em vigor. 

13.3 O prazo para realização dos serviços do objeto da licitação será o constante da proposta, respeitado 

o estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA. e será contado a partir da data do recebimento da ordem de 

serviços pelo fornecedor. 

14. - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO: 

14.1 O preço que vigorará no contrato será aquele proposto pela licitante vencedora. 

14.2 Não será concedido reajuste de preços. 

14.3 Não haverá atualização ou compensação financeira. 

14.4 Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 

atendimento as determinações contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

15. - DA DOTAÇÃO: 

 

15.1 Os recursos financeiros necessários à execução do objeto da presente licitação onerarão as 

seguintes dotações:  

Unidade Orçamentária: 0810 Sec. Mun. Obras Serv. Urbanos – SEMOSUR 

Programa de Trabalho: 17.512 0039 1.033 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARA 

TRATAMENTO DO LIXO URBANO 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serv.de Terc. Pessoa Jurídica  

                    

16. - DO PAGAMENTO: 

17.1. O prazo de pagamento será, de 30 (trinta) dias corridos, contados após o cumprimento do 
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adimplemento contratual, com a entrega na Unidade Recebedora dos documentos discriminados a 

seguir: 

17.1.1. 1ª Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura; 

17.1.2. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal; 

17.1.3. Cópia da Nota de Empenho; 

17.1.3.1. Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da 

mesma(s) deverá (ão) acompanhar os demais documentos citados. 

17.2. O pagamento será efetuado com cheque nominal ao fornecedor ou crédito em conta 

corrente no BANCO DO BRASIL S.A, ou outro Banco que venha a ser indicado pelo contratado. 

17.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos serviços. 

 

17. DAS PENALIDADES: 

17.1 Aplicar-se-ão à presente licitação e contratação dela decorrente se for o caso, às sanções 

previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas pertinentes, sendo que, com 

relação as multas, serão aplicadas como segue: 

17.1.1 Em caso de recusa em assinar o Contrato e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo 

estabelecido neste Edital ou fazê-lo com atraso, sem a devida justificativa aceita pela Administração: 20,0 

% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da pena de suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar pelo prazo mínimo de 01(um) ano com o Município de Magalhães Barata, a 

critério da Administração, nos termos do art. 81 da Lei 8.666/93; 

17.1.2 Incidirá na mesma penalidade a Empresa que não apresentar os documentos elencados nos 

Itens 10.1 impossibilitando a entrega da Nota de Empenho e/ou Assinatura do Contrato. 

17.1.3 Multa de: 0,5 % ( meio por cento ) por dia de atraso sobre o valor do Contrato, até o limite 

de 10 (dez) dias; a partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial; 

17.1.4 Multa de 2,0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do contrato por desatendimento de 

cláusula contratual; 

17.1.5 Multa pela inexecução parcial do contrato: 20,0 % ( vinte inteiros por cento) sobre o valor 

da parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade entregue com atraso superior a 10 (dez) dias 

e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução total do contrato; 

17.1.6 Multa por inexecução total do contrato: 20,0 % ( vinte inteiros por cento ) sobre o valor 

contratual. 

17.2 As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º, do 

artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

17.3 O prazo para pagamento da(s) multa(s) será de 05 ( cinco ) dias úteis a contar da intimação 

da Empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, a importância relativa à(s) 

multa(s) será descontada do pagamento, podendo, conforme o caso, ser inscrita para constituir dívida 

ativa, na forma da Lei, caso em que estará sujeita ao procedimento executivo. 

17.4 São pertinentes à presente licitação/contratação, inclusive, as sanções penais, 

estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93. 
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18.  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1 Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital. 

18.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria. 

18.3 A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento 

de todas as exigências legais provenientes do fornecimento, bem como a promoção de diligência 

destinada a esclarecer a instrução do processo ( § 3º do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 ). 

18.4 Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão Julgadora. 

18.5 A Comissão Permanente de Licitação é constituída por membros nomeados pela autoridade 

competente do Município de Magalhães Barata, consoante Portaria anexa ao processo pertinente a 

esta licitação. 

18.6 Rege a presente licitação, por TOMADA DE PREÇOS a Lei Federal 8.666/93 e restante 

legislação sobre a matéria, bem como o contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, 

eventuais alterações, rescisão e recebimento de seu objeto. 

19. ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II: MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III:  MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

ANEXO IV:  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

ANEXO V:  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DA PROPOSTA 

DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

ANEXO VI:  MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CF/88 

ANEXO VII: MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII : MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Magalhães Barata /PA, 28 de junho de 2019. 

 

 

Gisele Gonçalves Nogueira 

Presidente da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

  

 

 

 

 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

Magalhães Barata: A cidade que educa e trata do seu lixo  

  

 

 

 

 

 

LINHA DO PROJETO: Educação em saúde ambiental em projetos de coleta, reciclagem e 

destinação de resíduos sólidos.  

  

    

  

  

 

 

     

ANO  

  

2016 
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PROJETO BÁSICO  

  

  

I. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE:  

  

1.1. Identificação da Entidade Proponente:  

Nome: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata  

CNPJ: 05.171.947/0001-89  

Endereço completo:   

Bairro: Centro  

Município: Magalhães Barata  CEP: 68722-000 g. UF: PA  

Número de Telefone com DDD: (91) 3351-9341. 

Número de Fax com DDD:  

Endereço eletrônico (e-mail): prefeiturambarata@gmail.com  

(X) Município  

(  ) Estado  

  

1.2. Identificação do Representante Legal da Entidade Proponente:  

  

a- Nome: Gerson Miranda Lopes CPF: 307.712.422-04 / RG: 1382432  

b- Órgão expedidor/UF: PCPA  

c- Cargo: prefeito Municipal de Magalhães Barata  

d- Número de Telefone com DDD: (91) – 98334-2059 

e- Endereço eletrônico (e-mail): conveniosmagalhaesbarata@gmail.com  

1.3. Caracterização e histórico do município onde o projeto será executado:  

  

A. Histórico  

  

As origens históricas de Magalhães Barata, originalmente denominada Cuinarana, encontram-se 

atreladas às de Marapanim, pois com terras deste foi constituído. Cuinarana foi distrito de 

Marapanim, desde 1907, elevada a essa categoria pela Lei nº 1.039, de 12 de novembro, juntamente 

com Cafezal, que foi povoação de Marapanim, a partir de 1903 e Marudá, instituído como distrito de 

Marapanim em 1914, pela Lei nº 1.464, de 31 de agosto. Segundo a divisão territorial do Estado 

estabelecida pelo Decreto Lei nº 4.505, de 30 de dezembro de 1943, Cuinarana e Marudá permanecem 

como distritos de Marapanim, e Cafezal como povoado do mesmo Município. A Lei Estadual nº 
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2.460, de 29 de dezembro de 1961, elevou o distrito de Cuinarana a Município, que passou a chamar-

se de Magalhães Barata, ficando constituído por terras de Marapanim, desmembrando as jurisdições 

de Cuinarana, Cafezal e parte de Marudá. Segundo Carlos Fonseca, o primeiro nome do Município 

foi Cuinarana e a nova designação, Magalhães Barata, lhe foi dada, em 1961, em homenagem ao ex-

governador paraense Joaquim Cardoso de Magalhães Barata. Atualmente, o município está integrado 

pelos distritos de Magalhães Barata (sede) e Cafezal.  

  

Cultura 

   No Município de Magalhães Barata ocorrem as seguintes festividades religiosas: Festa de São 

Sebastião, na localidade de Cafezal, no mês de julho; Festa de Nossa Senhora de Nazaré, na 

localidade de Nazaré do Fugido, em agosto; e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na sede municipal, 

no dia 5 de novembro. As manifestações da cultura popular que ocorrem na quadra junina não variam 

muito em relação a outros municípios paraenses, tendo como expressão maior os Cordões de Pássaro, 

com exibição no mês de junho. O Carimbo, por sua vez, é praticado o ano todo, sempre aos finais de 

semana. Ocorre, ainda, a Folia, uma manifestação popular que é um misto de religiosidade e 

profanidade, sem data fixa para sua realização e que se realiza em homenagem a determinado Santo. 

O artesanato local utiliza o barro e a palha como matérias primas, a partir dos quais são produzidos 

alguidares, bacias, paneiros e peneiras.  

  

LOCALIZAÇÃO  

O município de Magalhães Barata pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião do 

Salgado. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 00º 47' 42" de latitude Sul e 

47º 35' 48" de longitude a Oeste de Greenwich.  

 

 LIMITES  

Ao Norte Municípios de Marapanim e Maracanã A Leste Município de Maracanã Ao Sul Municípios 

de Maracanã e Marapanim A Oeste Município de Marapanim.  

  

SOLOS  

Os solos do Município são representados pelos seguintes tipos: Latossolo Amarelo, textura média; 

solos Concrecionários Laterísticos; solos Indiscriminados de Mangues e Solonchak; solos 

Hidromórficos Indiscriminados e solos Aluviais.  

  

VEGETAÇÃO  

A cobertura vegetal do Município é representada pela Floresta Secundária Latifoliada, além de 

Capoeiras em estágios mais avançados, ambas ocorrendo nas áreas de Terra Firme. Nas áreas 

Aluviais, a vegetação de Várzea está presente e, nas proximidades do litoral, ocorre a vegetação de 

Mangue.  

  

PATRIMÔNIO NATURAL  
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A verificação da alteração da cobertura vegetal NATURAL, trabalho realizado com imagens 

LANDSATTM. Do ano de 1986, constatou 71,43%, distribuídos em 100% Florestas e 0% 

Manguezais.  

  

TOPOGRAFIA  

A topografia, inexpressiva, decorre da estrutura geológica que propicia AS formas de relevo 

apresentadas. Há referências de cota existentes apenas na sede municipal, onde a altitude está por 

volta de 7 metros.  

 

 GEOLOGIA E RELEVO  

A geologia do Município é a mesma da Microrregião a que pertence. É constituída pelos sedimentos 

da Formação Barreiras e pelo Quaternário Antigo e Recente.  

Em concordância com a estrutura geológica, o relevo é bastante simplificado em sua 

compartimentação, representado pelos baixos tabuleiros, terraços e várzeas do Quaternário Antigo e 

Recente. Regionalmente, o relevo inserese na unidade morfoestrutural que corresponde ao Planalto 

Rebaixado da Bragantina.  

  

HIDROGRAFIA  

Na hidrografia do Município, destaca-se o rio Marapanim, que serve de limite NATURAL entre os 

Municípios de Magalhães Barata e Marapanim, na sua Porção Sudoeste, Oeste e Noroeste.  

Somente os afluentes da margem direita do rio Marapanim é que pertencem ao município de 

Magalhães Barata, sendo que, de montante para jusante, pode-se citar os seguintes tributários: o 

igarapé Mecal e o igarapé do Fugido (com seus subafluentes: o Bacabal e o Gomes) ; além de uma 

série de igarapés menores, de Toponímia desconhecida como é o caso do igarapé São Marcos.  

No maior e mais importante afluente do rio Marapanim é o rio Cuiarana, situado a Nordeste do 

Município. Somente os afluentes da margem esquerda do rio Cuiarana é que pertencem ao município 

de Magalhães Barata, sendo que os mais importantes são: os igarapés Biteua e Castelo que passa em 

frente à sede do Município, e o igarapé São Cristovão. O rio Cuiarana, assim como seus tributários, 

o rio Curral e o igarapé Santana, separam Magalhães Barata do município de Maracanã.  

  

CLIMA  

 No Município apresenta o clima do tipo Aw, da classificação de Köppen, correspondente a verão 

úmido e inverno seco, reduzida amplitude térmica e índice pluviométrico anual em torno de cerca de 

2.100 mm, sendo que 90% dessa pluviosidade distribuem-se nos seis primeiros meses do ano. 

“Segundo a classificação de Thornwhite, o seu balanço hídrico corresponde ao clima B2SA’ a”, que 

significa úmido com moderada deficiência no verão megatérmico, com evapotranspiração potencial 

de 1.579 mm superior à real. Apresenta, Assim, excedente hídrico anual entre os meses de fevereiro 

e junho e deficiência hídrica, de 523 mm, entre os meses de agosto e dezembro.  

 

 Educação Básica  
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No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 98,56%, em 2010. No mesmo 

ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 

78,55%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 38,48%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 18,20%. Entre 1991 e 2010, 

essas proporções aumentaram, respectivamente, em 45,67 pontos percentuais, 62,48 pontos 

percentuais, 29,77 pontos percentuais e 13,59 pontos percentuais (Atlas Brasil, 2010) 

O mesmo órgão demostra que o indicador da população adulta (18 anos ou mais) carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse 

percentual passou de 19,11% para 38,25%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. 

Número de escola do munícipio de Magalhães Barata    

                        Urbana                  Rural            Total                    

Estadual              01                            09                10 

Municipal            02                            16                18 

       

Os dados de 2012 evidenciam que 28 (vinte e oito) escolas compõe a rede de ensino do município, 

no entanto esses dados modificaram. A maioria das escolas acentuam-se na zona rural. Segundo 

Bandeira (2013) muitas escolas funcionam no regime multiseriado, ou seja, em que estudam, em uma 

mesma sala de aula, diversos alunos com idades, níveis de conhecimentos, etapas (educação infantil) 

e anos do ensino fundamental (anos iniciais) diferenciados. Conforme dados da Secretaria de 

Educação do Estado do Pará SEDUC (2017), nas escolas estaduais encontram-se matriculados 697 

alunos.  

No mesmo ano, o governo baixou uma portaria (002/2017) fechando 65 escolas estaduais no Pará, 

incluindo 6 (seis) pertencentes a Magalhães Barata, sendo essas localizadas na zonarural nas seguintes 

comunidade de:  Algodoalzinho, Martinslândia, Herculinos Bentes, Santo Antônio, Quadros e Quatro 

Bocas. Atualmente as escolas estaduais estão funcionando de modo sucateadas e com ausência de 

professores em algumas disciplinas, nas comunidades de: Cafezal, Brasil-Novo e Fugido. Sendo 

assim, houve um declínio de escolas no município passando a compor somente 22 (vinte e duas) 

escolas. 

A pontuação do munícipio de Magalhães Barata no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) decaiu de modo significativo, tendo um avanço em 2011 (4,0) e um declínio em 2013 (3,0) e 

em 2015 a média ficou em (3,4). Em dados evolutivos todas as médias das provas em matemáticas 

foram superiores comparada com a de português. No que concerne as unidades escolares Magalhães 

Barata apresenta 28 escolas. 

 

a)  Saúde  

  

Segundo os dados do (IBGE, 2010) o município encontra-se com 9 estabelecimentos de saúde, sendo 

2 na sede e o resto em comunidades vizinhas. Com três estabelecimento com dentista, os 9 tem 

atendimento médico com especialidades básicas, como técnico em enfermagem/enfermeiro. 

Atualmente com um convênio com o estado, foram criados mais 3 postos de saúde, sendo esses 

situados na Comunidade de Quatro Bocas, Santo Antônio e um na própria cidade.  
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b)  Economia  

  

  O PIB per capita do município varia em torno de R$ 6.677 conforme dados da IBGE (2014). A 

atividade que tem maior predominância é a agricultura familiar (agricultura e pesca artesanal), 

representando aproximadamente R$24.229 (ICMBIO, 2014). No ranking estadual per capita de 

municípios Magalhães Barata encontra-se em timidamente no 84° lugar. 

c)  Localização 

O município de Magalhães Barata, encontra-se situado na mesorregião do nordeste paraense, na 

microrregião do Salgado, que é composta por: Colares, Maracanã, Marapanim, Salinópolis, São 

Caetano de Odivelas, São João de Pirabas, Vigia e Curuçá. 

O município possui uma extensão territorial de 325,265km² com aproximadamente 8.279 habitantes 

com uma distância de 155,4km da capital Belém. 

  

d)  Solo 

  

De acordo com Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA, 2016), os solos 

do Município são representados pelos seguintes tipos: Latossolo Amarelo, textura média; solos 

Concrecionários Laterísticos; solos Indiscriminados de Mangues e Solonchak; solos Hidromórficos 

Indiscriminados e solos Aluviais. 

 

e)  Vegetação 

  Quanto a cobertura vegetal do Município é representada pela Floresta Secundária Latifoliada, 

além de Capoeiras em estágios mais avançados, ambas ocorrendo nas áreas de Terra Firme. Nas áreas 

Aluviais, a vegetação de Várzea está presente e, nas proximidades do litoral, ocorre a vegetação de 

Mangue (FAPESPA, 2016). 

 

f) Organização Social.  

  

As principais organizações comunitárias e outras entidades representativas da sociedade no 

município listam-se em: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Profissionais de 

Educação SINTEPP, Colônia de Pescadores Z-95, AUREMAC- Associação dos pescadores 

artesanais da reserva extrativista marinha  Cuinarana, Sindicato dos Motos Taxistas. 

 

g) Abastecimento de água.  

 O abastecimento de água, no município de Magalhães barata é em sua maioria de responsabilidade  

da  Prefeitura  Municipal,  através  de  Sistemas  de  abastecimentos  de  água instalados nos bairros 

da zona urbana e algumas localidades da zona rural através de micros sistemas, quem não tem acesso 

aos sistemas, realizam cavação de poços artesianos ou amazonas. A água é drenada através de 

bombas manuais e elétricas e, alguns armazenam em caixas d’água, porém não contam com sistemas 

adquado de tratamento usando o método de filtrar e ferver ou apenas filtrar ou ferver a água.  
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h) Esgoto e Resíduos Sólidos.  

  

O município de Magalhães barata não dispõe de sistema de esgotos sanitário. Na zona rural, o destino 

dos dejetos em sua maioria é feito em fossas biológicas, porém, na grande maioria utiliza fossas 

negras.  

  

i)  A coleta do lixo  

  

É realizada de forma regular na zona urbana, através de veículos da prefeitura, utilizada para a 

remoção do lixo. O local onde são lançados encontra-se fora da cidade, em posição geográfica 

favorável, não possibilitando que o vento lance odor em direção a zona urbana. As comunidades não 

beneficiadas por esse serviço executam a remoção de seu lixo, queimando, o enterrado ou 

simplesmente jogando em céu-aberto.  

O lixo do Hospital Municipal de Saúde e dos Postos de Saúde é incinerado a parte de perfuro cortante 

e outras recolhidas pelo serviço de coleta de lixo municipal.  

A degradação ambiental é resultante da interação desastrosa do homem ao meio ambiente, pois ainda 

predomina na cultura da população a forma mais rudimentar de plantação: derrubando e queimando 

a mata. Embora, o município venha encampando várias alternativas de controle ambiental, como 

campanhas educacionais sobre o destino adequado do lixo, o resultado é pouco expressivo, diante 

das principais fontes de poluição da água, solo, lixo doméstico e esgotos, e, acima de tudo a pouca 

compreensão da população em relação à problemática da preservação ambiental.  

 

1.4. Infraestrutura física:  

  

Serão utilizados nas atividades do projeto, nas zonas rurais e ribeirinhas, utilizaremos, uma Lancha, 

uma moto, as escolas das comunidades e salões de reunião das associações.  

  

 1.5. Comunidades existentes no município:  

  

(x ) Reserva extrativista  

(X) Comunidades ribeirinhas  

  

1.6. Há Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis?  
 (X) Não  

(   ) Sim. Quais  

  

1.7. O município foi contemplado com recursos da Funasa em saneamento?  

  

(   ) Não  Abastecimento de água entra? SIM 

( X) Sim. Citar quais os números de TC e CV já existentes com o município:   

mailto:prefeiturambarata@gmail.com


    

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

25 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

 

1.8. O município possui área de Educação em Saúde estruturada?  

 (   ) Sim.  

(X) Não  

  

1.9. O município possui Programa de Atenção Básica à Saúde estruturado?  

(   ) Não  

(X) Sim. Assinale qual (is):  

(X) PACS  

(X) ESF  

  

1.10. O município apresenta situação de riscos à desastres naturais?  

 (...) Não  

(X) Sim. Descrever a última ocorrência:  

  

Nas comunidades ribeirinhas, há o processo de erosão encontra-se em estado avançado, em   Função 

principalmente do avanço do mar, fato notório em todas as localidades litorâneas, mas que em 

comunidades carentes, causa grande impacto social em 2012 no período das chuvas e com avanço 

do mar dezenas de casas de ribeirinho foram atingidas deixando as famílias desabrigadas.  

  

 II. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL.  

  

2.1. Identificação do Projeto:  

  

a. Nome do Projeto:  Magalhães Barata: A cidade que Educa e Trata o seu Lixo  

b. Caracterização do Local de Execução do Projeto:  

  

 O projeto será executado, em comunidades rurais que se caracterizam como ribeirinhas:  

 Vila cafezal, Vila   Nazaré do Fugido, Vila Martislandia e bairros, Vila Cafezal contem 1.450 

habitantes, 01 Posto de Saude, 02 escolas uma municipal e uma estadual, 01 Ginasio Poliesportivo, 

02 campos de futebol 01 praça recreativa 01 Orla e 01 trapiche, atividades econômicas, Pescas e 

Agricultura, Vila Nazaré do Fugido contem 800 habitantes 02 escolas 03 campos de futebol 01 

posto de saúde 01 praça recreativa atividades econômicas agricultura familiar, Vila Marislandia 

contem 800 habitantes, 01 Posto de Saúde 01 quadra de esportes 02 escolas, 01 campo de futebol, 

atividade econômicas Agricultura Familiar e Pesca, Bairro Centro 2.000 habitantes contem 01 

UBS 01 hospital Municipal 4 escolas Praça Recreativa Terminal rodoviário 02 quadras de esportes 

Atividades Econômicas Comercio Agricultura e Pesca, Bairro Novo  450 habitantes contem 01 

escola, posto de saúde. 
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As comunidades são ribeirinhas todas localizadas na cidade de   Magalhães Barata. A infraestrutura 

é composta em torno de 700 residências, 01 UBS para cada comunidade igrejas. Para o   lazer, a 

Comunidade dispõe de campos de futebol, balneários de igarapés.  

O acesso as comunidades   do município se dá através de   estradas asfaltadas e empissarradas 

algumas apresentam péssimas condições de trafegabilidade.  

O meio de comunicação mais comum é o rádio e a televisão parabólica e a organização social 

existente na comunidade e a Associação de Reserva Extrativista Marinha Cuinarana- AUREMAC. 

A principal atividade econômica no município é o pescado, a ostreicultura e agricultura de 

subsistência.  
c. Duração do Projeto:  

 A duração do projeto será de 24 meses.  

  

d. Componentes do Projeto:  

  

(X) Sustentabilidade das comunidades;  

(X) Inclusão social;  

(X) Metodologias participativas;  

(X) Controle social;  

(X) Fortalecimento da promoção da saúde;  

(...) Respeito ao saber, cultura e práticas locais;  

(X) Mobilização comunitária; (...) 

Território de produção de saúde; (X) 

Comunicação de risco.  

  

e. Comunidade(s) ou grupo(s) populacional (is) beneficiado(s) com o projeto:  

  

(X ) comunidade ribeirinha;  

( X) reservas extrativistas;  

(X) Comunidade residente em áreas de riscos ocasionados por desastres naturais;  

(X) população residente em municípios beneficiados com ações e projetos da FUNASA..  

  

f. Descrição da situação da comunidade ou grupo populacional beneficiado com o projeto:  

  

As localidades beneficiadas pelo projeto possuem baixa renda e sobrevivem basicamente do 

extrativismo, da pesca e a coleta de mariscos, em algumas comunidades a maioria das moradias são 

de barro, onde utilizam água de micro redes de abastecimento de água. Há predominância de fossas 

negras para o saneamento dos dejetos humanos o que prejudica em muito a qualidade da água por 

contaminar o lençol freirático que abastece os poços das comunidades, o que pode está influenciando 

nas altas taxas de ocorrência de doenças hídricas. A destinação do lixo nessas localidades, ainda, é 
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queimado ou enterrado, ou simplesmente, jogados as margens dos rios e do oceano, por uma questão 

cultural, haja vista que já existe coleta de lixo, ocorre também o recolhimento do lixo hospitalar da 

unidade de saúde pela vigilância sanitária.  

 
 2.2. Justificativa:  

  

O saneamento e a educação ambiental são atividades bastante restritas na Região Norte do Brasil, 

principalmente longe dos grandes centros urbanos, para se ter uma idéia a capital paraense Belém e 

a segunda maior cidade do Pará Ananindeua, aparecem nas dez ultimas posições do ranque das 100 

piores cidade em saneamento do Brasil divulgado pelo Instituto Trata Brasil. No interior do Pará, o 

quadro não é diferente.   

A falta de políticas reguladoras dos resíduos sólidos e o difícil acesso à informações e 

esclarecimentos sobre danos ambientais, aliados ao consumo desenfreado, que leva a geração 

contínua de lixo, promovem um cenário propício ao acúmulo de resíduos, o desgaste ambiental e o 

aparecimento de vetores endêmicos.  

Assim, percebe-se a necessidade da criação de políticas que promovam a conscientização da 

população sobre a educação em saneamento, que mais que divulgar informações, insiram a população 

em atividades que auxiliem na formação de novos hábitos, atitudes e comportamentos que 

minimizem os impactos socioambientais existentes no município.  

Portanto, esta necessidade de mudar o modo como os resíduos sólidos são encarados justifica estre 

projeto proposto para o município de Magalhães Barata, que tem como foco três zonas principais: A 

população ribeirinha e comunidades extrativistas, locais onde o acesso ao tratamento do lixo é mais 

precário, e na zona comercial da sede do município, onde ocorre a maior produção de resíduos.  

A execução das atividades propostas nesses locais, com foco nos 5(cinco) R`s Recusar produtos que 

não estejam comprometidos com a sustentabilidade ambiental, Repensar o modelo de atual de vida 

que leva ao consumismo, Reduzir a produção de resíduos, Reutilização de materiais e Reciclagem 

dos resíduos e a destinação final adequada, reduzindo assim de modo eficaz os danos causados ao 

solo, água e meio ambiente em geral, e com isso, a incidência de vetores endêmicos e outros danos 

à população causados pela má gestão dos resíduos sólidos, proporcionando uma vivencia 

ambientalmente sustentável e socialmente mais justa.  

  

2.3. Objetivos  

  

a) Objetivo geral:  

  

Realizar ações de educação em saúde ambiental, para gestão de resíduos sólidos nas escolas 

Públicas, comunidades ribeirinhas, extrativistas e bairros comerciais da sede do município, visando 

à melhoria da qualidade de vida das famílias e diminuição dos impactos ambientais.  

  

b) Objetivos específicos:  
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B.1. Realizar procedimentos para elaboração do Plano de Ações de educação e Saúde Ambiental 

para resíduos sólidos do município de Magalhães Barata; 

B.2.  Desenvolver ações de educação de saúde ambiental com foco nos resíduos sólidos junto 

aos alunos das escolas municipais das comunidades beneficiadas pelo projeto; 

B.3. Apoiar atividades voltadas para a prática da coleta seletiva, a reciclagem e o 

reaproveitamento de resíduos sólidos nas comunidades beneficiadas pelo projeto. 

B.4. Desenvolver ações de educação de saúde ambiental com foco nos resíduos sólidos junto aos 

moradores das comunidades beneficiadas pelo projeto; 

B.5. Realizar o processo de avaliação continuada das ações de projeto.  

 

2.4. Metas:  

  

Meta 1 – 24 procedimentos realizados para elaboração do Plano de Ações de educação e Saúde 

Ambiental para resíduos sólidos do município de Magalhães Barata; 
 

 Meta 2 – 16 ações de educação de saúde ambiental com foco nos resíduos sólidos realizadas junto 

aos alunos das escolas municipais das comunidades beneficiadas pelo projeto; 
  

Meta 3 – 17 procedimentos voltados para a prática da coleta seletiva, a reciclagem e o 

reaproveitamento de resíduos sólidos nas comunidades beneficiadas pelo projeto. 

 

Meta 4 – 08 ações de educação de saúde ambiental com foco nos resíduos sólidos junto aos 

moradores das comunidades beneficiadas pelo projeto realizadas; 

 

Meta 5 – 2 Relatórios técnicos e circunstanciados das ações e atividades realizadas elaborados, 

sendo 1 parcial e 1 final, consolidando o total das ações. 

 

2.5. Metodologia:  

        Para atingirmos os objetivos propostos neste Projeto Social, realizaremos através das diferentes 

ações transversais como, encontros, diálogo, oficinas e parcerias, considerando sempre os  eixos  

norteadores:  sustentabilidade,  Inclusão  Social,  Metodologia  Participativa,  Controle Social, 

Fortalecimento da Cultura de Promoção da Saúde e Mobilização Comunitária.  
          Para o diagnóstico socioambiental serão utilizados os seguintes instrumentos: coleta de dados, 

observação dos espaços; análise documental das unidades escolares, do posto de saúde; bem como 

abordagens informais junto aos responsáveis por instituições municipais como Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, que fornecerão valiosas informações referentes a dados sociais, 

ambientais, econômicos e educativos dessas comunidades. Também serão realizadas visitas 

domiciliares, aplicação de questionários, reuniões, e encontros mensais com as famílias para 
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informação e análise dos dados coletados. Os encontros terão o referencial teórico adotado, quanto à 

temática Educação em Saúde Ambiental como promoção da saúde e preservação do meio ambiente.  
    A Educação Sanitária e Ambiental terá um enfoque estratégico voltado para a promoção do 

saneamento básico, de maneira que o processo pedagógico seja pautado no ensino contextualizado, 

abordando o tema da coleta, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 

domésticos. Para tanto serão feitas ações educativas palestras, oficinas, apresentação de teatro, 

produção de cartilhas temáticas educativas. Outros temas abordados serão: Políticas ambientais; O 

que é meio ambiente; Preservação ambiental; Degradação ambiental; Consciência ambiental; O que 

é desenvolvimento sustentável; Relação do homem com a natureza; Educação em saúde e ambiental; 

Higiene corporal e pessoal; Higiene dos alimentos; Doenças ocasionadas pela falta de saneamento 

básico, pelo lixo, água, esgoto e vetores.  

As atividades serão realizadas nas escolas e no espaço utilizado pela Associação dos Moradores. 

Comunidade e equipamentos públicos. Os materiais didáticos utilizados serão: Data Show, 

folhetos/panfletos educativos, Cartilhas educativas, blocos de anotações, lápis e borrachas, canetas e 

pastas de documentos, esses recursos serão fornecidos para motivar a participação e aprendizagem 

das pessoas envolvidas no processo de educação. Além disso, serão realizadas oficinas de reciclagem 

de papel e peças teatrais com fantoches com temas relacionados com saúde e meio ambiente para 

dinamizar as ações oferecidas na comunidade. As atividades serão realizadas nas localidades de 

Cafezal, Nazaré do Fugido, Martinslândia e nos Bairros da sede (Centro, Bairro Novo, Av. Central, 

Cuinarana e Nonatolândia). 

  

2.6. Resultados esperados:  

  Considerando as ações propostas nas metas e suas respectivas etapas, a expectativa de 

resultados a serem conseguidos com a execução das mesmas são as seguintes:  

Meta 1, Etapa 1.1. 120 moradores das comunidades beneficiadas participando das oficinas de 

elaboração do Plano de Ação.  

 Meta 1, Etapa 1.2. 120 lideranças e agentes públicos mobilizados e sensibilizados para a elaboração 

do Plano de Ação.  

Meta 1, Etapa 1.3. 720 moradores das comunidades alvos do projeto com conhecimento das 

informações contidas no Plano de Ação.  

Meta 2, Etapa 2.1. 80 alunos e professores das escolas municipais produzindo objetos de uso e 

decoração com o aproveitamento de materiais recicláveis. 

Meta 2, Etapa 2.2. 180 alunos e professores participando dos Cursos de produção de materiais 

didáticos artesanais de materiais recicláveis. 

Meta 2, Etapa 2.3. 20 alunos e 10 pais participando da construção e manutenção das hortas de 

produção orgânica com utilização de resíduos domiciliares e escolar. 

Meta 2, Etapa 2.4. 400 alunos e professores participando das gincanas educativas e pedagógicas com 

a coleta de 2 toneladas de resíduos sólidos. 

Meta 3, Etapa 3.1. 40 catadores com conhecimento prático do manejo e classificação de resíduos 

sólidos de materiais recicláveis. 
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Meta 3, Etapa 3.2. 60 catadores e apoiadores da coleta seletiva capacitados e apitos a participar da 

entidade representativa dos catadores. 

Meta 3, Etapa 3.3. 1 entidade representativa dos catadores formalizadas, regularizada e em 

funcionamento. 

Meta 4, Etapa 4.1. 40 moradores participando das Oficinas práticas de reaproveitamento de 

alimentos no âmbito doméstico e 10 replicando as técnicas. 

Meta 4, Etapa 4.2. 40 moradores com conhecimento das técnicas e 20 produzindo adubo orgânico.  

Meta 4, Etapa 4.3. 120 moradores com conhecimento da prática da coleta seletiva e resíduos sólidos 

e realizando destino correto dos resíduos. 

Meta 5, Etapa 5.1. 2 relatórios técnicos elaborados, sendo 1 parcial e 1 final, cujo conteúdo deve 

conter as informações referentes as atividades executadas. 

 

 2.7. Avaliação do Projeto:  
                A avaliação é parte integrante de qualquer planejamento, constituída de ação dinâmica que 

possibilite identificar a eficiência, eficácia, efetividade, a resolutividade e a qualidade dos serviços 

prestados, avaliando os indicadores estabelecidos e a operacionalização das ações, onde será 

realizada a proporção de alcance de metas entre os indicadores tais como:  

  

N° de famílias existentes / Nº de famílias visitadas e cadastradas  

Nº de parcerias esperadas / Nº de parcerias concretizadas  

Nº de palestras programadas / Nº de palestras realizadas  

N° de pessoas esperadas / Nº de pessoas atingidas  

N° de agravos relacionados com impactos ambientais em 2013 / Nº de agravos em 2014.  

 

 2.8. Equipe responsável pela execução do Projeto:  

  

2.8.1. Identificação do Responsável Técnico do Projeto:  

a) Nome: Silvano Costa da Silva 

b) Cargo: Coordenador 

c) Endereço:  Rua Nova I   

d) Endereço eletrônico (e-mail):silvanocosta1010@gmail.com   

e) Número de Telefone com DDD: 91- 3812-3070 

f) Número de Celular com DDD: 91- 983203565 

  

2.8.2. Equipe de Execução do Projeto:  

  

Nome Completo  Formação  Função na Equipe  

Silvano Costa da Silva Tecnólogo em Aquicultura Coordenador 
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Sadio Sousa Monteiro Biólogo Apoio na Coleta de Dados  

Mônica de Costa Botelho Assistente Social Apoio Técnico nas Ações  

Marcos Wanderson do 

Rosário Araújo 

Líder comunitário Controle Social  

Lucilene dos Santos Pedagoga Controle Social  

Manoel Botelho da Silva  Lider comunitário  Controle Social catador  

  

 III – Dados Físicos – Financeiros:  

  

3.1. Cronograma Físico   

  

Meta  Atividades / Etapa  Período/Mes  

Inicio  Fim  

Meta 1 – 24 procedimentos 

realizados para elaboração do 

Plano de Ações de Educação 

e Saúde Ambiental 

(PMESARS) para resíduos 

sólidos do município de 

Magalhães Barata. 

 

Etapa 1.1. 6 Oficinas didático-pedagógicas 

participativa para coleta de dados, consolidação 

dos dados e tratamento dos dados em forma de 

relatório técnico.  

 Etapa 1.2. 6 Reuniões de planejamento, 

mobilização e sensibilização para lideranças 

comunitárias, agentes de saúde, técnicos 

institucionais, professores e estudantes.  

Etapa 1.3. 12 palestras de divulgação do Plano 

de ação de educação em saúde ambiental. 

  

  

 Dez/16 

  

  

 Dez/19 

Meta 2 – 16 ações de 

educação de saúde ambiental 

com foco nos resíduos sólidos 

realizadas junto aos alunos 

das escolas municipais das 

comunidades beneficiadas 

pelo projeto; 

 

Etapa 2.1. 4 oficinas práticas de reciclagem e 

aproveitamento de materiais recicláveis nas 

escolas atendidas pelo projeto. 

Etapa 2.2. 6 Cursos de produção de materiais 

didáticos artesanais de materiais recicláveis 

para alunos e professores. 

Etapa 2.3. 2 Unidades demonstrativas de 

hortas de produção orgânica com utilização de 

resíduos domiciliares e escolar. 

Etapa 2.4. 4 gincanas educativas e pedagógicas 

com a temática tendo como base resíduos 

sólidos e materiais recicláveis nas escolas 

municipais. 

  

  

 Dez/16 

  

  

 Dez/19 
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Meta 3 – 17 

procedimentos voltados 

para a prática da coleta 

seletiva, reciclagem e o 

reaproveitamento de 

resíduos sólidos nas 

comunidades beneficiadas 

pelo projeto. 

 

Etapa 3.1. 2 Oficinas pedagógicas de manejo e 

classificação de resíduos sólidos para catadores 

de materiais recicláveis. 

Etapa 3.2. 2 Cursos de Associativismo, 

cooperativismo e gestão contábil para catadores 

de materiais recicláveis. 

Etapa 3.3. 3 Procedimentos para o 

fortalecimento social e apoio nas atividades dos 

catadores de materiais recicláveis. 

(Formalização, infraestrutura e assessoria 

técnica). 

  

  

 Dez/16 

  

  

 Dez/19 

Meta 4 – 08 ações de 

educação de saúde 

ambiental com foco nos 

resíduos sólidos junto aos 

moradores das 

comunidades beneficiadas 

pelo projeto realizadas; 

 

Etapa 4.1. 2 Oficinas práticas de 

reaproveitamento de alimentos no âmbito 

doméstico. 

Etapa 4.2. 2 cursos de reaproveitamento de 

resíduos sólidos domésticos transformando-

os em adubo orgânico.  

Etapa 4.3. 4 palestras sobre coleta seletiva e 

resíduos sólidos para os moradores das 

comunidades. 

  

  

 Dez/16 

  

  

 Dez/19 

Meta 5 – 2 Relatórios 

técnicos e circunstanciados 

das ações e atividades 

realizadas elaborados, sendo 1 

parcial e 1 final, consolidando 

o total das ações. 

 

Etapa 5.1. 1 técnico de nível superior para 

elaborar o relatório. 

 

  

  

 Dez/16 

  

  

 Dez/19 

  3.2. Cronograma Financeiro  

   Cronograma Financeiro   

   Período / Mês  01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11  

 12   R$ Total    

 Valor Funasa                         

(R$)  23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,67 

 23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,67  23.146,68  

277.760,05  

 Contrapartida                       

     

    (R$)   00,00  0,000   00,00  

3.3. Detalhamento de Despesa 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com


   

 
 
 

 

  

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro – CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

33 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

1 

Etapa 1.1. 6 Oficinas didático-

pedagógicas participativa para 

coleta de dados, consolidação dos 

dados e tratamento dos dados em 

forma de relatório técnico.  

 

1.1.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das Oficinas (1 Ofic = 40 hs x 6 = 240 x 40,00) 

H/Aula 240 40,00 
           

9.600,00  

1.1.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Ofic = 30 partic x 2 Manhã/Tarde = 

60 x 2 dias= 120 por Ofic x 6 Ofic). 

Uni 480 10,00 
              

4.800,00  

1.1.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1Ofic = 30 particip x 6 = 180). 

uni 

 

180 

 

20,00 
           

3.600,00  

1.1.4. Serviços de reprografia (xerox pb e color) 

(1.200 und/mês x 12 meses). 
uni 14.400 0,50 

        

7.200,00  

1.1.5. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identifição do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 6 80,00 480,00 

1.1.6. Serviços de Locação de veiculo basico 

para apoio na coordenação do projeto (10 

diárias/mês x 12 meses = 120 diárias x 120,00). 

diária 120 120,00     14.400,00  

1.1.7. Combustível gasolina para o veiculo 

locado. (8,34 lts dia x180 dias = 1.502 lt x 5,00). 
lt 1.502 5,00 

        

7.510,00  

1.1.8. Thoner para impressora HP 

 

Und 

 

20 

 

145,00 

 
2.900,00  
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     TOTAL ETAPA 1.2       

      

50.490,00 

       

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

1 

Etapa 1.2. 6 Reuniões de 

planejamento, mobilização e 

sensibilização para lideranças 

comunitárias, agentes de saúde, 

técnicos institucionais, 

professores e estudantes.  

 

 

1.2.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das Reuniões (1 Reu = 8 hs x 6 = 48 x 40,00) 

H/Aula 48 40,00 
           

1.920,00  

12.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Reu = 40 partic x 6 Reu). 
uni 240 10,00    2.400,00            

1.2.3. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 6 80,00 480,00 

1.2.4. Pasta com elástico com aba transparente 

17mm (1 Reu = 40 particip x 6 Reu). 
uni 240 3,00 720,00 

1.2.5. Serviços de gráficos de impressão de 

banner com informações educativas e 

identificação do evento (60 x 90 cm em lona). 

uni 6 180,00 1.080,00 

   TOTAL ETAPA 1.2           6.600,00  

         

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

Etapa 1.3. 12 palestras de 

divulgação do Plano de ação de 

educação em saúde ambiental.  

1.2.1. Hora Técnica / Técnico NS. (Moderação e 

relatoria das Palestras (1 palest = 8 hs x 12 = 96 

x 40,00) 

H/Aula 96 40,00 
           

3.840,00  
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1 

 

 

12.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 palest = 60 partic x 12 palest). 
uni 520 10,00   5.200,00            

1.2.3. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 12 80,00 960,00 

1.2.4. Serviços de gráficos de impressão de 

banner com informações educativas e 

identificação do evento (60 x 90 cm em lona). 

uni 6 180,00 1.080,00 

 TOTAL ETAPA 1.3        11.080,00  

Total META 1 - etapas 1.1 + 1.2 + 1.3  68.170,00 

  

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

2 

Etapa 2.1. 4 oficinas práticas de 

reciclagem e aproveitamento de 

materiais recicláveis nas escolas 

atendidas pelo projeto. 

 

 

2.1.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das Oficinas (1 Ofic = 30 hs x 4 = 120 x 40,00) 

H/Aula 130 40,00 
           

5.200,00  

2.1.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Ofic = 20 partic x 2 Manhã/Tarde = 

40 x 2 dias= 80 por Ofic x 4 Ofic). 

Uni 320 10,00 
              

3.200,00  

2.1.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1Ofic = 20 particip x 4 = 120). 

uni 

 

80 

 

20,00 
           

1.600,00  

2.1.4. Bolsa tiracolo personalizada em tecido 

para os participantes. .(1Ofic = 25 particip x 4 = 

120). 

uni 100 20,00 2.000,00 
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2.1.5. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 4 80,00 320,00 

TOTAL ETAPA 2.1 
      

12.320,00 

    

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Etapa 2.2. 6 Cursos de produção 

de materiais didáticos artesanais 

de materiais recicláveis para 

alunos e professores. 

 

2.2.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

dos cursos (1 curso = 30 hs x 6 = 180 x 40,00) 

H/Aula 180 40,00 
           

7.200,00  

2.2.2.   Lanche para os participantes dos cursos. 

(1 curso = 20 m + 20 t = 40/dia x 5 dias= 200 

uin x 6 cursos). 

Uni 1.200 10,00 
              

12.000,00  

2.2.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1curso = 26 particip x 6 = 157). 

uni 

 

157 

 

20,00 
           

3.140,00  

2.2.4. Bolsa tiracolo personalizada em tecido 

para os participantes. .(1curso = 27 particip x 6 

= 158). 

uni 158 20,00 3.160,00 

2.2.5. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 6 80,00 480,00 

TOTAL ETAPA 2.2 25.980,00 

       

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 
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2 

 

 

 

 

Etapa 2.3. 2 Unidades 

demonstrativas de hortas de 

produção orgânica com 

utilização de resíduos 

domiciliares e escolar. 

 

2.3.1. Hora Técnica Nível Médio (Assistência 

Técnica e relatoria das atividades). (1 tec = 

10hs /semana x 4 semanas = 30 hs/mês x 30,00 

x 12 meses). 

Homem 

/H 
323 30,00 9.690,00 

2.3.2. Estacas para cerca em madeira acapu (1,5 

mt x 30 cm). ( 1 horta= 50 und x 2 hortas). 
uni 100 20,00 2.000,00 

2.3.3. Pernamancas 4mt (20mm x 30mm) 

madeira tratada.( 1 horta 20 und x 2 hortas) 

uni 
40 20,00 800,00 

2.3.4. Enxada larga metálica com cabo em 

madeira. 

uni 
10 38,00 380,00 

2.3.5. Pá de bico pequena 45mm jardinagem. uni 10 25,00 250,00 

2.3.6. Tela sombrite 50% 1,5x50m. pç 6 285,00 1.710,00 

2.3.7. Carro de mão com pneu de borracha - 

chassi e caçamba metálica, 60 lt. 
uni 4 160,00 640,00 

2.3.8. Sementes diversas de olericultura (couve, 

coentro, cheiro verde, alface, xicória, tomate, 

rucula, etc.) 

gm 500 3,65 1.825,00 

  

2.3.9. Mangueira de plastico preta 3/4 - 100 mts rolo 2 145,00 290,00 

2.3.10. Caixa D`água 2.000 lts Polietileno  

110x189Cm C/ Tampa . 

uni 
2 825,00 1.650,00 

2.3.11. Bandejas para produção de mudas pç 100 25,00 2.500,00 

2.3.12. Esterco de gado - saco com 20 kg saco 20 10,00 200,00 

2.3.13. Esterco de galinha - saco com 20 kg saco 20 10,00 200,00 

2.3.14. Conjunto de cano pvc e acessórios (10 

100 mm, 10 3/4, 10 de 2/5, curvas, luvas, e Ts). 
uni 1 1.667,05 1.667,05 
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TOTAL ETAPA 2.3  23.802,05 

     

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

  

Etapa 2.4. 4 gincanas educativas 

e pedagógicas com a temática 

tendo como base resíduos 

sólidos e materiais recicláveis 

nas escolas municipais 

 . 

2.4.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das gincanas (1 ginc = 27,5 hs x 4 = 110 x 

40,00). 

H/Aula 110 40,00 
           

4.400,00  

2.4.2. Lanche para os participantes das 

gincanas. (1 ginc = 95 partic x 4 ginc). 
Uni 380 10,00 3.800,00  

2.4.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1ginc = 95 particip x 4 = 480). 

uni 

 

380 

 

20,00 
           

7.600,00  

2.4.4. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 4 80,00 320,00 

TOTAL ETAPA 2.4    16.120,00 

   

Total META 1 - etapas 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 78.222,05 

  

 

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

3 

Etapa 3.1. 4 Oficinas 

pedagógicas de manejo e 

classificação de resíduos sólidos 

1.1.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das Oficinas (1 Ofic = 31 hs x 4 = 125 x 40,00) 

H/Aula 125 40,00 
           

5.000,00  
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para catadores de materiais 

recicláveis. 

 

1.1.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Ofic = 20 partic x 2 Manhã/Tarde = 

40 x 2 dias= 80 por Ofic x 4 Ofic). 

Uni 320 10,00 
              

3.200,00  

1.1.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1Ofic = 20 particip x 4 = 80). 

uni 

 

80 

 

20,00 
           

1.600,00  

1.1.5. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 4 80,00 320,00 

TOTAL ETAPA 3.1 
      

10.120,00 

    

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Etapa 3.2. 4 Cursos de 

Associativismo, cooperativismo e 

gestão contábil para catadores de 

materiais recicláveis. 

 

 

2.2.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

dos cursos (1 curso = 30 hs x 4 = 125 x 40,00) 

H/Aula 125 40,00 5.000,00  

2.2.2.   Lanche para os participantes dos cursos. 

(1 curso = 20 partic x = 4 dias = 160 uni/curso x 

4 cursos). 

Uni 640 10,00 
              

6.400,00  

2.2.3. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 4 80,00 320,00 

TOTAL ETAPA 3.2 11.720,00 

       

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3.3. 3 Procedimentos para 

o fortalecimento social e apoio 

nas atividades dos catadores de 

materiais recicláveis. 

(Formalização, infraestrutura e 

assessoria técnica). 

 

3.3.1. Hora Técnica Nível superior (Assistência 

Técnica e relatoria das atividades). (1 tec = 

20hs /semana x 4 semanas = 60 hs/mês x 40,00 

x 10 meses). 

Homem 

/H 
600 40,00 24.000,00 

3.3.2. Aluguel de galpão para apoio nas 

atividades dos catadores (1 = 10x20mt x 10m 

pé direito = 25,00/dia x 30 dias x12 meses) 

DIA 360 52,67 18.888,00 

3.3.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com identificação do projeto, manga longa para 

os catadores.(1 curso = 30 particip x 2 = 60 

unds). 

uni 

60 30,00 1.800,00 

3.3.4. Calça cumprida de sarja, com cintura 

elástica e bolso Tam p, m e g para os catadores. 

uni 
60 95,00 5.700,00 

3.2.5. bota de segurança com bico em PU cor 

preta, diversos números de tamanho para os 

catadores. 

 

uni 60 60,00 3.600,00 

3.3.6. Serviço de aluguel de prensa hidráulica 

capacidade 1,5 ton. Com motor de 3,8, cv para 

apoio nas atividades dos catadores (1 = 

15,00/dia x 30 dias x10 meses) 

DIA 300 30,00 9.000,00 

3.3.7. Boné personalizado com identificação do 

projeto, com aba traseira abaixo do pescoço, em 

tecido para apoio aos catadores. 

uni 60 20,00 1.200,00 

3.3.8. Saco Big Bag para apoio na coleta 

seletiva e armazenamento de materiais 

recicláveis em nylon. 

uni 200 20,00 4.000,00 
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3.3.9. Serviço de metalurgia para produção de 

Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos 

Recicláves (PEVs). (1 mt x x2,5 mt x 1,5 

mt/alt) 

uni 10 800,00 8.000,00 

3.3.10. Serviço cartoriais de formalização da 

entidade representativa dos catadores. (1 ata, 1 

estatuto e certidão). 

uni 3 1.200,00 3.600,00 

     

TOTAL ETAPA 2.3  79.788,00 

   

Total META 1 - etapas 3.1 + 3.2 + 3.3 101.628,00 

 

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

4 

. Etapa 4.1. 2 Oficinas 

práticas de reaproveitamento 

de alimentos no âmbito 

doméstico. 

 

 

4.1.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

das Oficinas (1 Ofic = 40 hs x 2 = 80 x 40,00) 

H/Aula 80 40,00 
           

3.200,00  

4.1.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Ofic = 30 partic x 2 Manhã/Tarde = 

60 x 2 dias= 120 por Ofic x 2 Ofic). 

Uni 240 10,00 
              

2.400,00  

1.1.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1Ofic = 30 particip x 2 = 60). 

uni 

 

60 

 

20,00 
           

1.200,00  

1.1.4. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 2 80,00 160,00 
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4.1.5. Aquisição de conjunto de insumos 

necessários à realização das oficinas. 
un 2 500,00 1.000 

TOTAL ETAPA 2.1      7.960,00 

    

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

4 

 

 

 

 

Etapa 4.2. 2 cursos de 

reaproveitamento de resíduos 

sólidos domésticos 

transformando-os em adubo 

orgânico.  

 

 

2.2.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

dos cursos (1 curso = 40 hs x 2 = 80 x 40,00) 

H/Aula 80 40,00 
           

3.200,00  

2.2.2.   Lanche para os participantes das 

Oficinas. (1 Ofic = 30 partic x 2 Manhã/Tarde = 

60 x 2 dias= 120 por Ofic x 2 Ofic). 

Uni 240 10,00 2.400,00  

1.1.3. Camisas personalizadas de meia fio 30 

com informações educativas para os 

participantes.(1Ofic = 30 particip x 2 = 60). 

uni 

 

60 

 

20,00 
           

1.200,00  

2.2.4. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 2 80,00 160,00 

4.2.5. Aquisição de conjunto de insumos 

necessários à realização das oficinas. 
uni 2 500,00 1.00,00 

TOTAL ETAPA 2.2 7.960,00 

       

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 
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4 

 

Etapa 4.3. 4 palestras sobre 

coleta seletiva e resíduos sólidos 

para os moradores das 

comunidades. 

 

2.2.1. Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria 

dos cursos (1 curso = 40 hs x 4 = 160 x 40,00) 

H/Aula 160 40,00 
           

6.400,00  

2.2.2. Serviços gráficos de impressão de faixas 

com informações educativas e identificação do 

projeto (80 x 1,80 cm em plástico). 

uni 4 80,00 320,00 

TOTAL ETAPA 4.3  6.720,00 

   

Total META 1 - etapas 4.1 + 4.2 + 4.3 22.640,00 

 

META ETAPA MATERIAL / SERVIÇO UND QTD 
VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

5 

. Etapa 5.1. 1 técnico de nível 

superior para elaborar o 

relatório. 

 

5.1.1. Hora Aula / Técnico NS– Elaborar 

relatório Técnico. (1 TNS = 88,75 hs/mês x 2) 
H/Aula 177.5 40,00 

           

7.100,00  

TOTAL ETAPA 5.1      7.100,00 

    

   

Total META 1 - etapas 5.1 7.100,00 
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3.4. Plano de Aplicação Detalhado (De acordo com os respectivos códigos da natureza de 

despesas) 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - DETALAHDO VALOR 

DESPESA 

NATUREZA 

DA 

DESPESA 

UND QTD UNITÁRIO TOTAL 

Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria das 

Oficinas (1 Ofic = 40 hs x 6 = 240 x 40,00). (etapas 

oficinas: 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1, 3.1.1, 4.1.1).  

3390.39.05 

 

 

H/AULA 685 40,00 
   

27.400,00  

Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria das 

Reuniões (1 Reu = 8 hs x 6 = 48 x 40,00). (Etapas 

Assessoria Técnica: 1.2.1, 2.1.1, 3.3.1, 5.1.1). 

3390.39.05 

 

 

H/AULA 921,5 40,00 
   

36.860,00  

Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, 

mobilização, articulação, moderação e relatoria dos 

cursos (1 curso = 30 hs x 6 = 180 x 40,00). (Etapas 

Cursos: 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 4.3.1). 

 

3390.39.05 

 

 

H/AULA 545 40,00 
   

21.800,00  

2.3.1. Hora Técnica Nível Médio (Assistência 

Técnica e relatoria das atividades). (1 tec = 10hs 

/semana x 4 semanas = 30 hs/mês x 30,00 x 12 

meses). (Etapa Assistênica Técnica: 2.3.1) 

3390.39.05 

 

 

H/AULA 323 30,00 
      

9.690,00  

Lanche para os participantes das Oficinas. 

(Oficinas, cursos, reuniões, palestras). (1.1.2, 1.2.2, 

1.3.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.4.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.2, 4.2.2) 

3390.39.41 

 

UNI 4.580 10,00 
   

45.800,00  

Camisas personalizadas de meia fio 30 com 

informações educativas para os participantes das 

oficinas, cursos e palestras. (.1.1.3, 2.1.3, 2.2.3, 

2.4.3, 2.4.3, 3.3.3, 4.1.3, 4.2.3). 

3390.30.28 

 

UNI 1.057 20,00 
   

21.740,00  

Serviços de reprografia (xerox pb e color) 

(1.200und/mês x 12 meses). (1.1.4).            
UNI 

  

14.400  
         0,50  

      

7.200,00  

Serviços de Locação de veículo básico para apoio 

na coordenação do projeto (10 diárias/mês x 12 

meses = 120 diárias x 120,00). (1.1.6).   

DIA 120 120,00 
   

14.400,00  

Combustível gasolina para o veiculo locado. (8,34 

lts dia x180 dias = 1.502 lt x 5,00). (1.1.7). 

3390.30.01 

 
lt 1.502 5,00 

      

7.510,00  

Thoner para impressora . (1.1.8.). 
 3390.30.28 

um 20 145,00 
      

2.900,00  

1.2.4. Pasta com elástico com aba transparente 

17mm (1 Reu = 40 particip x 6 Reu).  3390.30.28   
240          3,00  

         

720,00  
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1.3.4. Serviços de gráficos de impressão de banner 

com informações educativas e identificação do 

evento (60 x 90 cm em lona). (1.2.5, 1.3.4)   

uni 12 180 2.160,00 

Pernamancas 4mt (20mm x 30mm) madeira 

tratada.( 1 horta 20 und x 2 hortas)  3390.30.28   
40        20,00  

         

800,00  

Enxada larga metálica com cabo em madeira. 
 3390.30.28   

10        38,00  
         

380,00  

Pá de bico pequena 45mm jardinagem. 
 3390.30.28   

10        25,00  
         

250,00  

Tela sombrite 50% 1,5x50m. 

 

  

3390.30.28   
6 

     285,00  

      

1.710,00  

Carro de mão com pneu de borracha - chassi e 

caçamba metálica, 60 lt.  3390.30.28   
4 

     160,00  

         

640,00  

Sementes diversas de olericultura (couve, coentro, 

cheiro verde, alface, xicória, tomate, rucula, etc.)  3390.30.28   
500          3,65  

      

1.825,00  

Mangueira de plastico preta 3/4 - 100 mts 
 3390.30.28   

2 
     145,00  

         

290,00  

Caixa D`água 2.000 lts Polietileno  110x189Cm C/ 

Tampa.     
8 

     825,00  

      

1.650,00  

Bandejas para produção de mudas 
 3390.30.28   

100 
       25,00  

      

2.500,00  

 Esterco de gado - saco com 20 kg 
 3390.30.28   

20 
       10,00  

         

200,00  

Esterco de galinha - saco com 20 kg 
 3390.30.28   

20 
       10,00  

         

200,00  

Conjunto de cano pvc e acessórios (10 100 mm, 10 

3/4, 10 de 2/5, curvas, luvas, e Ts). Uni  3390.30.28   
1 

  1.667,05  1.667,05 

Aluguel de galpão para apoio nas atividades dos 

catadores (1 = 10x20mt x 10m pé direito = 

25,00/dia x 30 dias x12 meses)   

  360 

       52,67  

   

18.888,00  

 Calça cumprida de sarja, com cintura elástica e 

bolso Tam p, m e g para os catadores.   
  60 

       95,00  

      

5.700,00  

bota de segurança com bico em PU cor preta, 

diversos números de tamanho para os catadores.   
  60 

       60,00  

      

3.600,00  

Serviço de aluguel de prensa hidráulica capacidade 

1,5 ton. Com motor de 3,8, cv para apoio nas 

atividades dos catadores (1 = 15,00/dia x 30 dias 

x10 meses) 

   300 

       30,00  

      

9.000,00  

 Boné personalizado com identificação do projeto, 

com aba traseira abaixo do pescoço, em tecido para 

apoio aos catadores. 

    60 

       20,00  

      

1.200,00  
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Saco Big Bag para apoio na coleta seletiva e 

armazenamento de materiais recicláveis em nylon. 
    200 

       20,00  

      

4.000,00  

Serviço de metalurgia para produção de Ponto de 

Entrega Voluntária de Resíduos Recicláves (PEVs). 

(1 mt x x2,5 mt x 1,5 mt/alt) 

    10 

     800,00  

      

8.000,00  

 Serviço cartoriais de formalização da entidade 

representativa dos catadores. (1 ata, 1 estatuto e 

certidão). 

    3 

  1.200,00  

      

3.600,00  

 Aquisição de conjunto de insumos necessários à 

realização das oficinas. 
    2 

     500,00  

      

1.000,00  

 Aquisição de conjunto de insumos necessários à 

realização das oficinas. 
    2 

     500,00  

      

1.000,00  

Bolsa tiracolo personalizada em tecido para os 

participantes. .(1curso = 27 particip x 6 = 158). 

(2.1.4, 2.2.4). 

    258 

       20,00  

      

5.160,00  

2.3.2. Estacas para cerca em madeira acapu (1,5 mt 

x 30 cm). ( 1 horta= 50 und x 2 hortas). 
  uni 100 20,00 2.000,00 

4.2.4. Serviços gráficos de impressão de faixas com 

informações educativas e identificação do projeto 

(80 x 1,80 cm em plástico). (1.1.5, 1.2.3, 1.3.3, 

2.1.5, 2.2.5, 2.4.4, 3.1.4, 3.2.3, 4.1.4, 4.2.4, 4.3.2). 

  uni   54,00  4.320,00  

VALOR TOTAL DAS METAS        
 

277.760,05  

            

 

  

  

Assinatura do Responsável Técnico pelo Projeto 

 

 

Magalhães barata, ________ de _________ de ------------. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..........................., portador(a) do R.G. nº ............ e do 

C.P.F. nº ............................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Magalhães Barata, através da Comissão Permanente de Licitação- CPL, na modalidade TOMADA DE 

PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 2/2019-210601-PMMB, 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 2019. 

 

___________________________________ 

Sócio Administrador ou Diretor 

Carimbo de Identificação 

 

 

Observação: Trazer este documento fora dos envelopes. 

A firma deverá estar reconhecida em cartório competente. 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

Em conformidade com o disposto no Art. 5º do Decreto nº 9.189, de 1º de agosto de 2007, que dispõe 

sobre o tratamento diferenciado concedido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas 

licitações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta: 

Eu, ............................., R.G..........................., legalmente nomeado representante da empresa 

........................., C.N.P.J..........................., e participante do procedimento licitatório 

nº......................., na modalidade de ........................, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a 

qual represento cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como 

microempresa (ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, 

que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4° do Art. 3° da Lei Complementar nº 

123/06. 

 

 

..........................., ..... de ........... de 2019. 

 

 

____________________________________________________ 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal 

Carimbo de Identificação 

 

 

Observação: 

Trazer este documento fora dos envelopes. 
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 ANEXO IV  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante 

denominado [Licitante]), para fins do disposto no item [completar] do Edital [COMPLETAR COM 

IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL], declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo [Nome da Licitante], e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido por outro participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA 

LICITAÇÃO], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO], por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO], quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO], antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de [Órgão Licitante] antes da abertura oficial 

das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

..........................., ..... de ........... de 2019. 

____________________________________________________ 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal 

Carimbo de Identificação 

 

Observação: 

Trazer este documento fora dos envelopes. 
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ANEXO V 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DA PROPOSTA 

DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A (razão social da empresa), C.N.P.J. nº ............., localizada à ................., DECLARA, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, que cumpre todos os requisitos da proposta de preços 

e de habilitação para este certame licitatório da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata – 

TOMADA DE PREÇO nº 2/2019-210601-PMMB, sob pena, se comprovada má-fé, da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 

..........................., ..... de ........... de 2019. 

 

 

___________________________________________________ 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal 

Carimbo de Identificação 

 

 

 

 

Observação: Trazer este documento fora dos envelopes. 

Esta Declaração deverá ser apresentada junto ao credenciamento. 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CF/88 

 

 

A (razão social da empresa), inscrita no C.N.P.J. nº.................., por intermédio do seu representante 

legal o(a) Sr. ........................., portador(a) da Carteira de Identidade de nº.............. e do C.P.F./MF 

nº...................., DECLARA, para os fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 

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

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, apenas na condição de aprendiz. 

 

..........................., ..... de ........... de 2019. 

 

 

____________________________________________________ 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal 

Carimbo de Identificação 

 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do envelope dos documentos de 

habilitação. 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

 

 

Referente ao TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019-210601-PMMB 

 

................................................................................................,(nome da empresa), C.N.P.J. nº 

........................................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

..........................., ..... de ........... de 2019. 

 

 

____________________________________________________ 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal 

Carimbo de Identificação 

 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do envelope dos documentos de 

habilitação. 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

(Aprovado pela Procuradoria Geral do Município) 

CONTRATO Nº ___________________        

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MAGALHÃES BARATA, através 

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, CNPJ-MF, Nº 05.171.947/0001-

89, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) 

GERSON MIRANDA LOPES,  PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 307.712.422-04, 

residente na VILA NAZARE DO FUGIDO, e do outro lado ___________________________,    

CNPJ _____________, com sede na 

__________________________________________________________, de agora em diante  

denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).    

__________________________, residente na _________________________________, portador 

do(a) CPF ________________________, têm justo e contratado o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME PROPOSTA Nº 028198/2016 

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 839417/2016 FUNASA. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 

alterações, bem como na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº X/XXXX-XXXXXX9. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo 

licitatório nº X/XXXX-XXXXXXe neste termo contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto 

deste contrato; 

 

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas  

notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, 

correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, 

decorrente do(a) TOMADA DE PREÇOS nº X/XXXX-XXXXXX9. 

 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 

1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 

pelo Setor Competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em XX de XXXXXXX de 2019 extinguindo-

se em XX de XXXXXXX de 2019,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 
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Comissão Permanente 
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injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-

la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a 

critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor do presente contrato é de R$ 

XXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), não sofrendo reajuste 

durante a vigência do    contrato. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com


   

 

 
 

End.: Rua Luiz Monteiro, s/n -  Centro – CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 
de Licitação 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária Exercício 2019 Projeto 0810.175120039.1.033 Implantação do Programa para 

Tratamento do Lixo Urbano, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 

jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado 

oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MAGALHÃES BARATA, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

    MAGALHÃES BARATA-PA, XX de XXXXXX de 2019 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

CNPJ(MF)  05.171.947/0001-89 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    CNPJ XXXXXXXXXXXX 

    CONTRATADO(A) 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1._______________________________                         2._______________________________ 
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