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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020 – 1ª ALTERAÇÃO 

 

 

Denominação:  

 

CNPJ/CPF n°:  

 

Endereço:  

 

E-mail:  

 

Cidade:        Estado:  

 

Telefone:          

 

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2020. 

 

__________________________ 

Assinatura 

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 

Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br    

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 

responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020 - 1ª ALTERAÇÃO  

TITULO: Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação 

de mananciais no município de Jaguariúna-SP – Recurso Federal conforme 

Contrato de Transferência 0540775-00/2020 PCJ, celebrado entre o Município e a 

Agência das Bacias PCJ, por intermédio da Caixa Econômica Federal. 

Contrato de Transferência 0540775-00/2020 PCJ, celebrado entre o Município de 

Jaguariúna e a Agência das Bacias PCJ, por intermédio da Caixa Econômica Federal. 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO    

REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

1.0 OBJETO: 

1.1 Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação 

de mananciais no município de Jaguariúna-SP, com fornecimento de material, mão 

de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência, Cronograma 

Físico-Financeiro e demais documentos constantes de todos os Anexos, partes 

integrantes deste Edital.  

 

1.2 Todo o material, mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade 

da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

1.3 DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.3.1 Integram o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Cronograma de Execução (Físico-Financeiro); 

ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço (Cronograma de Execução); 

ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO V – Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO VI– Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Habilitação e Fato Superveniente; 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003 de 

23 de Setembro e 2010; 

ANEXO IX – Minuta de Contrato; 

ANEXO X – Termo de Ciência e Notificação; 

ANEXO XI – Modelo de Ordem de Início de Serviço; 

 

1.4 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
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1.4.1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Ficha 202 – Transferências e 

Convênios Federais - Vinculados. 

 

2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

2.1 O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta 

de Preços dar-se-á até às 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2020, no 

Departamento de Protocolo e Arquivo, localizado na Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, 

no Município de Jaguariúna. 

 

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de 

Preços dar-se-á no Departamento de Licitações e Contratos, localizado no mesmo 

endereço indicado no Campo 2.0, as 09:30 horas do dia 16 de novembro de 2020. 

 

4.0 PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1 O objeto (Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação 

de mananciais no município de Jaguariúna-SP) deverá será executado em 24 (vinte e 

quatro) meses, contados da data da Ordem de Serviço, conforme Termo de Referência, 

Cronograma de Execução e demais documentos constantes nos Anexos deste Edital. 

 

4.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente em até 

02 (dois) meses da assinatura do contrato. 

 

4.2. O contrato terá vigência de 26 (vinte e seis) meses contados da sua assinatura. 

 

4.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional devidamente habilitado para exercer a 

fiscalização da execução do objeto. 

  

4.4. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fornecimento de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), 

que, porventura, sejam necessários à execução do objeto e em atendimento às 

legislações vigentes. 

 

4.5. Caberá à licitante vencedora cumprir e garantir o pleno cumprimento do 

instrumento de Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais 

de mercado. 

 

4.6. Observar as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, bem como 

fazer com que seus empregados os observem. 

 

4.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 

CONTRATANTE, ou a terceiros. 
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4.8. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que 

verificados nas dependências do CONTRATANTE. 

 

4.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

 

4.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

 

4.11. Os serviços a serem prestados pela LICITANTE VENCEDORA  englobam 

atividades dentro da área de abrangência do Programa Bacias Jaguariúna, 

especificamente na área piloto, visando dar apoio no que se refere aos trabalhos e 

atividades desenvolvidos e vinculados ao gerenciamento de empreendimentos referentes 

ao Programa. 

 

4.12 A LICITANTE VENCEDORA exercerá o papel de Unidade Coordenadora de 

Execução do Programa Bacias-Jaguariúna – UCE/JAGUARIÚNA. 

 

4.13. A LICITANTE VENCEDORA deverá disponibilizar pessoal capacitado para 

executar as atividades conforme disposto no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA  deste Edital. 

 

4.14. A execução e a periodicidade das atividades serão orientadas pela UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA do Programa, bem como realizadas de acordo com as 

necessidades a serem elencadas pela mesma.    

  

5.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à 

licitadora. 

 

5.2 As licitantes não cadastradas que desejem participar do certame poderão fazê-lo 

desde que protocolem toda a documentação necessária para o cadastro até o 

terceiro dia anterior à data assinalada para o recebimento dos envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preços, ou seja, até o dia 11 de novembro de 2020,  no 

Departamento de Protocolo e Arquivo, até às 16:00 horas.  

 

5.2.1.Os documentos referidos na cláusula anterior são os relativos à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira 

previstos, respectivamente, nos artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93. 

 

5.3 Todos os licitantes cadastrados ou que tenham apresentado toda a 

documentação para tanto até o terceiro dia anterior à data assinalada para o 

recebimento e abertura dos Envelopes apresentarão documentação conforme 

Cláusula 7.4. na sessão. 
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5.4 Para os fins do disposto em 5.2, os interessados poderão dirigir-se ao Departamento 

de Licitações e Contratos, situado na sede da licitadora, no horário das 8:00 às 17:00 

horas, de segunda à sexta-feira, ou através do telefone (19) 3867-9825, com Renato, ou 

(19) 3867-9807, com Rafael, ou (19) 3867-9807, com Nayma, onde poderão obter as 

Normas para Cadastramento e, assim, cientificarem-se das condições para tal. 

 

5.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 

 

5.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 

 

5.7 A subcontratação de empresas de pequeno porte e microempresas será permitida a 

critério da Administração. 

 

5.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nesta licitação, 

mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta-

credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste 

procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou 

renunciar ao direito de interposição de recursos e para todos os demais atos necessários. 

Caso seja titular da empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de 

representar a mesma. 

5.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante 

de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 

5.10 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

licitante. 

5.11 A credencial ou procuração integrarão os autos do respectivo processo 

administrativo e deverão ser entregues em separado dos envelopes, no local, data e 

horário designados no preâmbulo deste edital. 

 

6.0 DA VISITA TÉCNICA. 

6.1 A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria de Meio Ambiente, por meio 

do telefone (19) 3867-4226, com Aline, Irineu ou Pamela, no horário de segunda a sexta 

feira das 08h00 às 17h00, ou pelos e-mails meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, 

aline@jaguariuna.sp.gov.br e irineu@jaguariuna.sp.gov.br , para vistoria dos locais 

envolvidos na prestação dos serviços ora licitados e esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. A licitante deverá identificar-se com a Razão Social e o nome do profissional 

que a licitante repute adequado para a realização da visita técnica. 

 

6.1.1. Solicita-se que a visita seja agendada com antecedência dada a extensão das áreas 

a serem visitadas e o tempo exigido para tanto, com previsão de duração de até 3 (três) 

horas.    

 

6.2. Após a realização da visita técnica, será emitido o Atestado para a licitante, que 

deverá compor o Envelope de Habilitação, conforme Cláusula 7.4.1. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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6.3. Quando da realização dos serviços contratados não serão aceitas alegações de 

desconhecimento, incompreensão, dúvida, esquecimento de qualquer detalhe ou falta de 

informação a respeito dos serviços a serem prestados, declarando expressamente a 

contratada ter conhecimento de todas as etapas e ações a serem desenvolvidas nesta 

prestação, devendo arcar com eventuais ônus resultantes de falha, não ensejando estas 

situações quaisquer tipos de aditamentos contratuais, uma vez que as especificações e a 

visita ao local da prestação dos serviços se completam. 

  

7.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação, proposta técnica e a proposta 

de preços, deverão ser entregues lacrados na data, horário e local mencionados na 

Cláusula 2.0 deste Edital, separadamente, tendo o primeiro envelope o título “A –

HABILITAÇÃO”, o segundo o título “B –PROPOSTA TÉCNICA” e o terceiro o 

título “C - PROPOSTA DE PREÇOS”, os quais deverão estar lacrados e conter ainda 

na parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 

 

7.2 O Envelope “A” – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os 

documentos relacionados em cláusula 7.4, os quais poderão ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 

Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica 

vinculada a apresentação do respectivo original para conferência. 

 

7.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de 

omissão desse prazo, serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data determinada para a abertura dos envelopes. 
 

7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO: 

7.4.1. O envelope relativo à habilitação deverá conter: 

 

a) Certificado de registro cadastral (CRC) vigente junto ao Município de Jaguariúna; 

 

a.1) Devem ser apresentadas Certidões atualizadas que, porventura, constem estar 

vencidas no rol de documentos listados no CRC; 

 

b) Atestado de visita técnica, de acordo com a Cláusula 6.2 deste edital; 

 

c) Declaração de que não emprega menor, nos moldes do Anexo VI deste Edital; 

 

d) Declaração de fato superveniente, nos moldes do Anexo VII deste Edital; 

 

e) Declaração de que conhece a Lei Municipal 2003/10, nos moldes do Anexo VIII 

deste Edital; 
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f) Declaração de ME/EPP, nos moldes do Anexo IV deste Edital, se for o caso; 

 

g) Declaração, sob as penas da lei, de que nenhum sócio da empresa é servidor do 

município de Jaguariúna; 

 

h) Declaração informando o número de profissionais (mínimo 2) que a Licitante 

disponibilizará para realização das atividades previstas no ANEXO I - Termo de 

Referência deste Edital, bem como suas qualificações; 

 

7.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

7.4.2.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, que deverá ser feita de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV.  

 

7.4.2.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a 

licitante, entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte. 

 

7.4.2.3. Os documentos apresentados em forma de cópia devem estar 

acompanhados dos originais para conferência pela Comissão de Licitação. 
 

8.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA 

8.1. Os documentos que compõem a proposta técnica deverão ser apresentados sem 

emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem. 

8.2. A Proposta Técnica a ser apresentada em única via, contida no envelope "B" deverá 

obedecer às disposições estabelecidas a seguir e deverá estar obrigatoriamente assinada 

pelo representante legal da empresa licitante. 

8.2.1.COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA 

8.2.1.1.COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE 

8.2.2. A comprovação técnico-operacional será realizada mediante a apresentação de 

atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

empresa licitante, comprovando a execução de serviços de características condizentes 

ao objeto licitado. 

8.2.3. O atestado será pontuado conforme quadro abaixo: 

Descrição do Atestado Quantidade Pontuação 

Prestação de Serviços Técnicos de gestão e consultoria 

ambiental.  

01 atestado 40 
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8.2.3.1. O atestado deverá conter as seguintes informações: 

 identificação da pessoa jurídica emitente; 

 nome e cargo do signatário; 

 endereço completo do emitente; 

 período de vigência do contrato; 

 objeto contratual; 

 outras informações técnicas necessárias e suficientes para avaliação das 

experiências. 

8.2.4. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE TÉCNICA 

8.2.4.1. A equipe técnica será composta por 02 (dois) profissionais com ensino superior 

conforme experiências descritas na tabela a seguir. 

Profissionais Descrição das Experiências 

Engenharia Agronômica, Engenharia 

Florestal, Engenharia Ambiental ou 

formação compatível. 

Com conhecimentos em Sistema de 

Informação Geográfica (SIG); 

Com experiência em extensão rural (trato 

direto com produtores rurais); 

Com experiência em restauração 

ecológica. 

8.2.4.2. Nota de Experiência 

8.2.4.2.1. Para cada profissional da equipe técnica a ser avaliada será atribuída uma 

pontuação em função do número de atestados técnicos e respectivas Certidões de 

Acervo Técnico - CATs apresentados e válidos, conforme quadro abaixo: 

 

Quantidade de Atestados Pontuação 

01 Atestado com CAT 20 

02 Atestados com CATs 40 

8.2.4.2.2. Os atestados técnicos e respectivas Certidões de Acervo Técnico - CATs 

apresentados e válidos deverão comprovar as experiências requeridas no item 8.2.4. 

8.2.4.2.3. A Nota de Experiência (NE) será a média aritmética entre o somatório das 

notas atribuídas para cada profissional pontuado da equipe técnica a ser avaliada e o 

número total de profissionais da equipe técnica a ser a avaliada. 

𝑁𝐸 =  
𝑁𝐸𝑝1 + 𝑁𝐸𝑝2

𝑁
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Onde: 

NE: Nota de Experiência; 

NE(p1, p2): Nota de Experiência dos profissionais pontuados; 

N: Número total de profissionais da equipe técnica a ser avaliada. 

8.3. Nota por tempo de formação 

8.3.1. Para cada profissional de nível superior será adotada como definição as seguintes 

categorias em função do tempo de formação, considerando a data em que o profissional 

foi graduado em relação à data da abertura da Proposta Técnica, comprovado através de 

diploma: 

 Júnior: até 05 (cinco) anos de formado; 

 Pleno: acima de 05 (cinco) anos e até 10 (dez) anos de formado; 

 Sênior: acima de 10 (dez) anos de formado. 

8.3.2. As notas em função do tempo de formação de cada profissional serão as 

seguintes: 

 

Tempo de Formação Nota por tempo de formação 

Júnior 2,5 

Pleno 5,0 

Sênior 10,0 

8.3.3. A Nota por Tempo de Formação (NTF) será a média aritmética entre o somatório 

das notas atribuídas para cada profissional pontuado da equipe técnica a ser avaliada, de 

acordo com o tempo de formação, e o número total de profissionais da equipe técnica a 

ser a avaliada. 

𝑁𝑇𝐹 =  
𝑁𝑇𝐹𝑝1 + 𝑁𝑇𝐹𝑝2

𝑁
 

Onde: 

NTF: Nota por Tempo de Formação; 

NTF(p1, p2): Nota por tempo de formação dos profissionais pontuados; 

N: Número total de profissionais da equipe técnica a ser avaliada. 

 

8.4. Nota por nível de formação 

8.4.1. Para cada profissional de nível superior da equipe técnica exigida será atribuída 

uma nota em função do nível de formação conforme tabela a seguir: 
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Nível de formação Nota por nível de formação 

Graduação 2,0 pontos 

Especialista (pós graduação "Latu Sensu" 

em nível de especialização, com 

comprovação de que seja específico da 

área do objeto da licitação) 

4,0 pontos 

Mestre (pós graduação "Strito Sensu", 

mestrado, com comprovação de que seja 

específico da área do objeto da licitação) 

6,0 pontos 

Doutor (pós graduação "Strito Sensu", 

doutorado, com comprovação de que seja 

específico da área do objeto da licitação) 

10,0 pontos 

8.4.2. Para o caso de profissionais com acúmulo de títulos não serão considerados os 

acúmulos, e a nota será atribuída pelo título de maior pontuação. 

8.4.3. A Nota por Nível de Formação (NNF) será a média aritmética entre o somatório 

das notas atribuídas para cada profissional pontuado da equipe técnica a ser avaliada e o 

número total de profissionais da equipe técnica a ser a avaliada. 

𝑁𝑁𝐹 =  
𝑁𝑁𝐹𝑝1 + 𝑁𝑁𝐹𝑝2

𝑁
 

Onde: 

NNF: Nota por Nível de Formação; 

NNF(p1, p2): Nota por nível de formação dos profissionais pontuados; 

N: Número total de profissionais da equipe técnica a ser avaliada. 

8.5. Nota de Capacidade da Equipe Técnica 

8.5.1. A Nota de Capacidade da Equipe Técnica (NET) será representada pela fórmula 

abaixo especificada: 

𝑁𝐸𝑇 = 𝑁𝐸 + 𝑁𝑇𝐹 + 𝑁𝑁𝐹 

Onde: 

NE: Nota de Experiência, possui valor máximo de 40 (quarenta) pontos; 

NTF: Nota por Tempo de Formação, possui valor máximo de 10 (dez) pontos; 

NNF: Nota por Nível de Formação, possui valor máximo de 10 (dez) pontos. 

8.6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
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8.6.1. Serão atribuídas notas aos itens descriminados nas propostas técnicas que 

atenderem às exigências contidas no Edital, conforme item Comprovação da 

Capacidade Técnica. 

8.6.2. A Nota Técnica (NT) será obtida através da seguinte fórmula: 

𝑁𝑇 = 𝑁𝐸𝐸 + 𝑁𝐸𝑇 

Onde: 

NT: Nota da proposta técnica; 

NEE: Nota da experiência da empresa; 

NET: Nota de capacidade da equipe técnica.  

8.6.3. Assim, as propostas técnicas das licitantes declaradas habilitadas serão 

devidamente avaliadas e comparadas entre si, atribuindo-se a cada uma delas pontos de 

0 (zero) a 100 (cem) conforme indicado no resumo a seguir: 

Capacidade Técnica 

 Experiência da Proponente (máximo de) ......................................... 40 pontos 

 Experiência da Equipe Técnica (máximo de) .................................. 60 pontos 

         TOTAL 100 pontos 

8.6.4. Serão desclassificadas tecnicamente as empresas que não obtiverem Nota Técnica 

mínima de 50 (cinquenta) pontos. 

 

8.7. CONTEÚDO DO ENVELOPE “C” – PROPOSTA DE PREÇOS 

a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo III, deverá ser rubricada e assinada pelo 

representante legal, em papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou ressalvas, 

com seu respectivo prazo de validade, apresentando o seguinte: 

 

a.1) Preço global dos serviços, expresso em números e por extenso, em moeda corrente 

nacional, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais); 

 

a.2) Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo(s) profissional(is) 

responsável(is) pela prestação dos serviços objeto desta licitação, compatível com o 

Cronograma de Execução apresentado pela Prefeitura (Anexo II); 

 

b) Os valores unitários e totais não poderão exceder ao da planilha indicada pela 

Prefeitura neste Edital. 

 

c) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço 

completo, profissão, e-mail institucional e pessoal, número do documento de identidade 
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e CPF, cargo, data de nascimento) que irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da 

licitação. 

 

d) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 

licitação.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a 

proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, 

para elaboração de proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus 

detalhamentos.  

 

f) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos 

trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, uniformes, EPIs 

(equipamentos de proteção individual), EPCs (equipamentos de proteção coletiva), 

seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração, equipamentos necessários 

e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução 

do objeto. 

 

g) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, 

sendo o valor global escrito em algarismos e por extenso. 

 

8.7.1. A Nota de Preço (NP) será obtida mediante a divisão do menor preço proposto no 

certame licitatório pelo preço da proposta em análise, com a aplicação da seguinte 

fórmula: 

𝑁𝑃 =  
𝑃0

𝑃𝑝
 𝑥 100 

Onde: 

NP: Nota de Preço; 

P0: Menor preço proposto no certame licitatório; 

Pp: Preço proposto pela proponente. 

 

8.7.1.1. Nos cálculos de pontuação serão consideradas apenas 2 (duas) casas decimais 

após a vírgula. 

 

8.8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.8.1. Esta licitação é do tipo Técnica e Preço e será considerada vencedora a licitante 

que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, obtiver a maior Nota Final (NF), 

classificando-se as demais proponentes na ordem decrescente de Nota Final. 

8.8.2. Será considerada vencedora a proponente que alcançar a maior Nota Final, obtida 

pela expressão: 
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𝑁𝐹 =  
(5 𝑥 𝑁𝑇) +  (5 𝑥 𝑁𝑃)

10
 

Onde: 

NF: Nota final; 

NT: Nota da proposta técnica; 

NP: Nota da proposta de preços. 

8.8.3. Para fins do julgamento da Nota Final, a Proposta Técnica terá peso 5 (cinco) e a 

Proposta de Preços terá peso 5 (cinco). 

 

8.8.4. Divulgada a classificação final da licitação, será concedido o prazo recursal 

previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

8.8.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
 

8.8.6. Caso haja empate na Nota Final (NF) entre dois ou mais licitantes, serão 

utilizados para fins de desempate, sucessivamente, os seguintes critérios: 

 

8.8.6.1. O disposto no artigo 3º, §2º, da lei Federal 8.666/93; 

 

8.8.6.2. Sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados 

 

9.0 DO PROCEDIMENTO: 

9.1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e 

Arquivo efetuará o recebimento dos Envelopes, e em sessão pública, na data, horário e 

local indicados no Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá à 

abertura do Envelope “A” – HABILITAÇÃO. 

 

9.1.1. A Comissão de Licitação não receberá envelopes fora do prazo estipulado. 

 

9.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou 

pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante 

legal da mesma, a quem sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos 

os atos e termos do procedimento licitatório. 

 

9.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o 

instrumento que a habilita a representar a licitante, acompanhado de Cédula de 

identidade e do CPF, antes do início dos trabalhos de abertura dos Envelopes. 

 

9.4 Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação, 

tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a 

presente licitação.  
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9.5 Não serão aceitos envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-

símile, telex ou Internet. 

 

9.6. Os documentos constantes dos Envelopes “A”, “B” e “C” fechados serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

licitantes. 

 

9.7. Os documentos contidos no envelope “A” serão analisados pela Comissão de 

Licitação, que poderá se valer da assessoria de sua equipe técnica para julgamento da 

fase de Habilitação. Os envelopes “B” e “C” ficarão sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação aguardando sua abertura, em data e local a ser oportunamente 

comunicado. 

 

9.7.1. Será julgada inabilitada a licitante que: 

a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital; 

b-) Colocar documentos em envelopes trocados; 

c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de Licitação os eventuais 

esclarecimentos exigidos. 

 

9.8. Divulgados os resultados da fase de habilitação, será concedido o prazo recursal 

previsto no art. 109 da Lei de Licitações.  Serão devolvidos às licitantes efetivamente 

não habilitadas, os respectivos Envelopes “B” e “C”, devidamente fechados. 

 

9.9. Na reunião de abertura do Envelope “B” das licitantes habilitadas, será conferida a 

inviolabilidade dos mesmos, que serão, então, abertos. A Comissão de Licitação dará 

vistas dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que 

rubricarão todas as propostas técnicas. 
 

9.10. Após a abertura, conferência e devidas rubricas dos conteúdos do Envelope “B”, 

será o mesmo encaminhado à equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente para a 

avaliação e elaboração do Relatório Técnico, bem como a atribuição da pontuação 

prevista neste Edital. 
 

9.11. O envelope “C” ficará sob a guarda da Comissão de Licitação aguardando sua 

abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 

 

9.12. Divulgados os resultados da fase técnica, será concedido o prazo recursal previsto 

no art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

9.13. Na reunião de abertura do Envelope “C” das licitantes qualificadas, será conferida 

a inviolabilidade do mesmo, que será, então, aberto. A Comissão de Licitação dará 

vistas dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que, 

após exame, rubricarão todas as propostas de preços. 
 

9.14. Será lavrada ata circunstanciada de cada reunião, que será assinada pela Comissão 

de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 
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10.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

10.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos 

no art. 109 da Lei nº 8.666/93, dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

10.2 Uma vez proferidos todos os julgamentos pela Comissão e decorrido “in albis” o 

prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para 

deliberação. 

 

10.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será 

comunicada, dentro do período de validade da proposta, a comparecer, em 05 (cinco) 

dias, no Departamento de Licitações e Contrato, localizado na Rua Alfredo Bueno, nº 

1235, Centro, Jaguariúna – SP, para assinatura do competente Contrato. 

 

11.0 DO CONTRATO: 

11.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o ANEXO IX, as condições e forma 

de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das 

partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital. 

 

11.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer 

licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como 

aquela cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após início de 

processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 

 

11.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo de cinco dias, 

por parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais 

sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93. 

 

12.0 DAS CONDIÇÕES E FORMA DO PAGAMENTO: 

12.1 Os pagamentos serão realizados à LICITANTE VENCEDORA , mediante 

aprovações dos serviços técnicos que forem medidos pela UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA, por meio de pareceres técnicos específicos, encaminhados à 

CONTRATANTE, devidamente assinados por técnico responsável pela elaboração do 

mesmo e, após aprovação, pelo responsável pela Secretaria Executiva da UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA, conforme Regimento Interno constante do ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 

 

12.1.1 Os pareceres técnicos, bem como os respectivos produtos aprovados a serem 

entregues à CONTRATANTE, para fins de prestação de contas junto às auditorias 

realizadas e pagamentos, deverão ser encaminhados aos cuidados da Secretaria de Meio 

Ambiente, por meio dos endereços eletrônicos meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, 

aline@jaguariuna.sp.gov.br e irineu@jaguaiuna.sp.gov.br, para os procedimentos 

técnicos e administrativos. 
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12.2. Os pagamentos serão liberados em 14 (catorze) parcelas pela CONTRATANTE , 

de acordo com o cronograma (ANEXO II), mediante apresentação dos produtos 

previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devidamente 

aprovados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA com descrição de todas as atividades 

desenvolvidas, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal e deverá estar 

assinado pela LICITANTE VENCEDORA. 

 

12.3. Aprovado o produto a LICITANTE VENCEDORA será comunicada e deverá 

emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços 

eletrônicos meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para 

aline@jaguariuna.sp.gov.br e irineu@jaguariúna.sp.gov.br, a qual será conferida e 

vistada pelos fiscais do Contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Meio 

Ambiente, para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

12.3.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu 

recebimento pela Administração.  

 

12.4 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de 

Preço n° 010/2020 e o número do Contrato, bem como o Contrato de Transferência 

0540775-00/2020 PCJ, celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Agência das 

Bacias PCJ, por intermédio da Caixa Econômica Federal.  

 

12.5 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na 

qual serão efetivados os pagamentos. 

 

12.5.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ 

da CONTRATADA.   

 

12.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação da execução dos 

serviços na forma estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

12.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a licitante vencedora deverá apresentar a 

relação dos nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os 

comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço), além do pagamento dos salários, se o caso.  

 

12.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições 

realizadas pela licitadora. 

 

12.9 À LICITANTE VENCEDORA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o 

desconto da fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão 

somente cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura. 

 

12.10 No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da 

LICITANTE VENCEDORA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, 

incidindo juros na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 
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13.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1  A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e 

auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência 

social, seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, 

em especial, no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na 

Legislação Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo 

que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitadora 

ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

13.2 A empresa vencedora deverá providenciar, tão logo apresente o Plano de 

Trabalho no forma prevista no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste 

Edital, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço prestado 

junto ao órgão de classe competente e respectivo recolhimento. 

 

13.3 A licitadora reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados. 

 

13.4 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 

licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 

serviços contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência dos mesmos. 

 

13.5 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do 

objeto deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual) e EPC’s (Equipamento de Proteção Coletiva) que se fizerem 

necessário para a execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e 

criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou 

indiretamente, a provocar ou causar para licitadora ou para terceiros.  

 

13.6. A licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos 

ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo, a seus documentos contábeis. 

 

13.7 A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados/fornecidos é da 

licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

13.8. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as 

licitações promovidas pela Administração Pública. 

 

13.9. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço 

mencionado na Cláusula 2.0 deste Edital, no horário comercial até 01 (um) dia antes da 

abertura dos Envelopes, ou pelo Telefone: (19) 3867-9801, com Aline; (19) 3867-9792, 

com Ricardo; (19) 3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-

9825, com Renato, ou (19) 3867-9807, com Nayma. 
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13.10. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no 

Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de 

funcionamento específico do setor, ou enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br , até o 5º (quinto) dia útil anterior à data 

marcada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

13.11. Qualquer licitante poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no 

Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de 

funcionamento específico do setor, ou enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 

marcada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

13.11.1. Neste caso, a impugnação deve ser instruída com ato constitutivo atualizado e 

prova de poderes de representação do signatário, sob pena de não conhecimento. 

 

 

    

 

Jaguariúna, 16 de outubro de 2020. 

 

 

______________________________ 

Antonia M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

Contratação de prestação de serviços em assessoria 

técnica, denominado Unidade Coordenadora de 

Execução – UCE/JAGUARIÚNA para apoio, suporte 

técnico e acompanhamento das ações do Programa 

Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de viabilizar a 

fase de implementação de atividades para a 

conservação e recuperação de mananciais no município 

de Jaguariúna – SP. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguariúna, agosto de 2020 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de prestação de serviços em assessoria técnica, denominado Unidade Coordenadora 

de Execução – UCE/JAGUARIÚNA para apoio, suporte técnico e acompanhamento das ações 

do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de viabilizar a fase de implementação de 

atividades para a conservação e recuperação de mananciais no município de Jaguariúna – SP.  

 

1. INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Programa Bacias-Jaguariúna 

 

1.1.1. O CONTEXTO 

 

Em março de 2013, a Companhia de Bebidas das Américas - Ambev e The Nature Conservancy -TNC 

anunciaram o início de uma parceria voltada à sustentabilidade do abastecimento de água numa 

importante região do Estado de São Paulo, a região de Jaguariúna - SP. Os esforços dessa parceria foram 

direcionados ao investimento em infraestrutura verde na Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, gerida 

pelos Comitês PCJ.  

 

Assim, para a elaboração de um projeto de altíssima relevância socioambiental foi criada a Unidade de 

Gestão do Programa "Bacias Jaguariúna" - UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, colegiado instituído em 

outubro de 2013, o qual conta atualmente com a participação das seguintes entidades: Prefeitura 

Municipal de Jaguariúna; Ambev, The Nature Conservancy; Embrapa – Meio Ambiente; Fundação 

Agência das Bacias PCJ; Agência Nacional de Águas – ANA; Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CDRS; e Jaguatibaia Associação de Proteção Ambiental. 

 

As Bacias PCJ distribuem-se por 15.303 km2, onde residem aproximadamente 5,6 milhões de pessoas. 

Nas cabeceiras do rio Piracicaba está o sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água de 

aproximadamente 10 milhões de moradores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  

 

Uma importante sub-bacia do Piracicaba é a do Jaguari (219.600 ha) que, além de abrigar o maior 

reservatório do Sistema Cantareira (o Jaguari-Jacareí) e fornecer 53% da água que abastece a RMSP, 

abriga importantes municípios e grandes empresas, incluindo a maior planta da Ambev na América 

Latina. Esta sub-bacia possui 80% de sua área degradada, resultando em milhões de toneladas de 

sedimentos escoados rio abaixo. A disponibilidade hídrica para outorga está próxima da capacidade 

limite, restringindo o crescimento econômico e industrial na região. 

 

Investimentos em infraestrutura verde têm demonstrado resultados significativos na melhora da qualidade 

e quantidade de água disponível em bacias hidrográficas, sendo uma opção viável para ações na região. 

Entre as atividades consideradas, estão projetos de conservação, recuperação de vegetação ciliar e 

conservação do solo em áreas produtivas. 

 

O Programa Bacias Jaguariúna começou em uma porção da bacia do rio Jaguari situada em Jaguariúna. 

Além de sua posição geográfica a montante da fábrica da Ambev, nela está contida a principal fonte de 

captação de água do município, que abastece 95% da população. Esta iniciativa busca demonstrar a 

importância de investimentos em infraestrutura verde na gestão de bacias hidrográficas, desenvolver um 
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modelo de projeto replicável para outros municípios da bacia do rio Jaguari, e buscar o engajamento de 

parceiros para possibilitar aumento de escala.  

 

1.1.2. O PROGRAMA 

 

Localizada na região centro-leste do Estado de São Paulo, com área territorial de 142 km², Jaguariúna tem 

43.462 habitantes, concentrados em área urbana, que representa 20% da área total do município 

(IBGE,2010). O município está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba e pelo seu território 

correm os rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia, todos afluentes do Piracicaba. O rio Jaguari responde pela 

maior parte do abastecimento de Jaguariúna. 

 

As pastagens ocupam a maior porção da zona rural de Jaguariúna, com 3.390 ha, seguida da 

cana-de-açúcar (2.190 ha). Remanescentes florestais representam apenas 1.423 ha (10% do 

território) do município (SIGMATECH, 2010). 

 

Esse cenário de uso e ocupação do solo no município, somado à forte pressão urbana sobre a 

zona rural (que ainda representa 80% de toda extensão territorial de Jaguariúna), potencializam 

os problemas relacionados à disponibilidade de água para abastecimento não só no município, 

mas em toda a região. O Rio Jaguari, que abastece 95% do município, contribuindo com 225 L/s 

para a Estação de Tratamento de Água Central, tem parte de sua vazão direcionada para o 

Sistema Cantareira, 120 km a montante da captação de Jaguariúna, fornecendo 21,4 m3/s de 

água para o reservatório Jaguari, em Vargem-SP. 

 

A qualidade de água dos rios que cortam o município também é ponto de atenção. Segundo 

SIGMATECH (2010), apenas 30% das áreas ciliares possuem algum tipo de cobertura florestal, 

o restante está ocupado por pastagens e culturas agrícolas, perenes e anuais. Esse cenário 

implica numa forte tendência de carreamento de sedimentos e nutrientes para os corpos d’água, 

comprometendo diretamente a qualidade da água que é utilizada para esse fim.  

Dados recentes (base cartográfica construída no Portal Ambiental Municipal de Jaguariúna) 

demonstram que 23% da área inicial de interesse do Programa são cobertos por florestas, 

enquanto as pastagens representam 36%.  

 

A área piloto do Programa Bacias-Jaguariúna (Mapa 3) situa-se na porção da Bacia 

Hidrográfica do Jaguari que engloba o ponto de captação do município, com fornecimento de 

225 L/s (abastecendo 95% da população de Jaguariúna), a montante da captação da Ambev-

Jaguariúna. 
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MAPA 3: MAPA DA ÁREA PILOTO DO PROGRAMA BACIAS-JAGUARIÚNA 

 

 

Fonte: Programa Bacias-Jaguariúna 

 

1.1.3 OBJETIVOS DO PROGRAMA BACIAS-JAGUARIÚNA 

 

1.1.3.1 Objetivo geral  

O Programa Bacias-Jaguariúna tem como objetivo central desenvolver e implementar um 

modelo para a conservação e recuperação de mananciais dentro do município de Jaguariúna, que 

possa ser replicado no restante da bacia do Rio Jaguari, e em outras localidades dentro do 

contexto das Bacias PCJ. 

 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

I. Aplicar metodologia específica do Programa Bacias-Jaguariúna, dentro da área de 

interesse (piloto) no município de Jaguariúna; 

II. Difundir e discutir o conceito de serviços ambientais; 

III. Subsidiar uma Política de Serviços Ambientais para o município de Jaguariúna; 

IV. Restaurar 150 ha de APP na área de interesse, através de técnicas de plantio total, 

condução de regeneração, entre outras técnicas que se mostrarem viáveis; 
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V. Conservar fragmentos florestais que estejam fora de APP (dento da área de interesse), 

vegetação que poderá ser computada na Reserva Legal de cada uma das propriedades 

participantes do Programa; 

VI. Buscar subsídios para a instalação de fossas sépticas nas propriedades participantes do 

Programa;  

VII. Desenvolver um Plano de Trabalho Modelo, para trabalhar o componente Saneamento 

Rural, dentro das propriedades participantes do Programa; 

VIII. Remunerar através do PSA, produtores/proprietários rurais (dentro da área de interesse), 

que aderirem ao Programa Bacias-Jaguariúna e adotarem as práticas recomendadas em 

seus PIPs. 

 

1.1.4 ETAPAS DO PROGRAMA BACIAS-JAGUARIÚNA 

O Programa Bacias-Jaguariúna está dividido em duas etapas distintas: Desenvolvimento e 

Implementação, descritas a seguir.  

 

Na primeira etapa, finalizada no início de 2014, os parceiros do Programa trabalharam para criar 

condições iniciais, por meio de levantamentos, construção de bases cartográficas, estudos, 

diagnósticos e o estabelecimento de um primeiro diálogo com os proprietários rurais, conforme 

item “FASES DE DESENVOLVIMENTO: METAS E RESULTADOS ATINGIDOS”, abaixo. 

Tais condições permitirão com que a etapa de Implementação seja conduzida de forma mais 

eficiente e assertiva. 

 

1.1.4.1 Fases de Desenvolvimento: Metas e Resultados Atingidos 
 

A seguir serão apresentadas, de forma sintetizada, as metas definidas para a fase de 

desenvolvimento do Programa, atividades realizadas e resultados atingidos:  

 

a) ESCLARECIMENTO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 
Para alcance dessa meta, criou-se uma rede de lideranças locais, a Unidade de Gestão do 

Programa Bacias-Jaguariúna – UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA.  A UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA, oficializada em 08 de outubro de 2010, tem como função deliberar 

sobre as atividades a serem realizadas no Programa e avaliar a sua implementação. 

 

b) ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA 
Uma base cartográfica foi estruturada e permite, de maneira eficiente e precisa, a gestão espacial 

do Programa e a realização das análises necessárias para um diagnóstico preliminar das 

condições ambientais da área de interesse e a definição das diretrizes do projeto. A partir de 

imagens de alta resolução (2,5m) dos anos de 2008 e 2013 foram geradas as bases de dados 

georreferenciados de diferentes parâmetros para todo o município de Jaguariúna, bem como a 

dinâmica do uso do solo (período 2008-2013) - Mapa 4. 
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MAPA 4: MAPA DO USO E COBERTURA DO SOLO – ÁREA PILOTO DO PROGRAMA BACIAS 

JAGUARIÚNA 

 
Fonte: Programa Bacias-Jaguariúna 

 

O levantamento preliminar das informações já existentes sobre limites das propriedades e 

mapeamento disponíveis foi feito junto à Prefeitura de Jaguariúna e outros órgãos pertinentes. 

Além disso, também houve esforço em campo para validação das bases geradas. Esse esforço 

resultou em mapeamento de 95% da área (em termos de limites de propriedades).  

 

c) SISTEMA DE CADASTRO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

– PORTAL AMBIENTAL MUNICIPAL (PAM) DE JAGUARIÚNA 
O Portal Ambiental Municipal (PAM) de Jaguariúna foi criado e baseia-se em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), organizado em um Banco de Dados para atender questões 

relacionadas à gestão ambiental e territorial municipal: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

controle e monitoramento de reservas legais e Áreas de Preservação Permanente - APP; e ainda 

permitirá a gestão do Programa Bacias Jaguariúna. Por estar em ambiente web, o PAM permite 

acesso de diferentes usuários. As imagens e as bases cartográficas foram carregadas no PAM, 

que se encontra em pleno funcionamento, ainda com acesso limitado aos desenvolvedores e 

alimentadores do portal. O mesmo pode ser acessado pelo endereço: 

http://portalpcjpaulista.cargeo.com.br.  

 

d) IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTIMATIVA 

DOS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DE AÇÕES DE 
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INFRAESTRUTURA VERDE PARA CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 

Aqui se buscou estimar a produção de sedimentos na bacia do rio Jaguari, e a sua redução em 

diferentes cenários de restauração florestal das APPs ou mediante adoção de práticas 

conservacionistas em áreas com alta e moderada suscetibilidade geopedológica à produção de 

sedimentos.  

 

Para a área piloto do projeto foram identificados aproximadamente 150ha de APPs ciliares 

degradadas, cuja recuperação seria prioritária para fins de retenção de sedimentos. Outros 768 

ha de áreas de produção agropecuária (fora de APP) foram considerados prioritários para ações 

de conservação de solo, por terem alta suscetibilidade à erosão.  

 

Por meio de modelagem matemática, foi possível quantificar o eventual incremento de serviços 

ambientais de retenção de sedimentos decorrente das ações do projeto. As intervenções 

simuladas indicam potencial redução na exportação de sedimentos aos rios da bacia de 78%, e 

no aporte de sedimentos aos rios de 85%. Outro benefício identificado foi o potencial 

incremento de vazões médias do rio Jaguari da ordem de 3%.  

 

e) AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E DIVULGAÇÃO DO 

PROJETO 
Ao longo do segundo semestre de 2013, foi realizado um levantamento socioeconômico junto às 

propriedades da área piloto do Programa. Entre outros resultados alcançados, foi estabelecido o 

custo de oportunidade da terra, que ficou estimado em R$ 270,00/ha.ano. 

 

f) PLANO DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 
 

Uma primeira versão de Plano de Monitoramento Hidrológico (PMH) em Jaguariúna foi 

elaborada e vem sendo aperfeiçoada. Esse documento estabelece os parâmetros quantitativos e 

qualitativos dos corpos hídricos que serão monitorados e quais os procedimentos e 

equipamentos serão necessários para obter estas informações. 

 

O referido Plano prevê:  

 Suporte à viabilidade do processo de restauração e conservação de matas nas áreas escolhidas  

 Elaborar mapas temáticos e a integração de dados em SIG para a composição de uma base de 

dados; 

 Realizar treinamento da Unidade Executora (técnicos para auxílio em campo contratados por 

parceiros da UGP) em medidas de campo e coleta de amostras a serem realizadas na execução 

do presente plano de trabalho à medida que se fizer necessário; 

 Estabelecer um cronograma anual para realização das atividades de campo; 

 Realizar as medições mensais e observações de campo em pontos a serem definidos por estudos 

da hidrografia e uso das terras;   

 Instalação e monitoramento de estação automática de coleta de dados; 

 Interpretar os dados de qualidade e quantidade de água gerados em relação às possíveis respostas 

às ações de intervenção ambiental realizadas; 
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 Apresentar para o Programa Bacias-Jaguariúna, em reuniões bimestrais da UGP, relatos sobre o 

monitoramento hidrológico realizado, observações de campo relativas às condições do ambiente; 

 Realizar análise crítica a partir do acompanhamento das atividades de campo, coleta e 

funcionamento da estação automática de coleta de dados bem como dos resultados das medições 

hidrológicas em relação aos objetivos e escopo gerais do Programa Bacias-Jaguariúna. Propor 

ajustes quando necessários. 

 

MAPA 5: ESTRUTURAS E DADOS DE MONITORAMENTO JÁ EXISTENTES NA ÁREA DO 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programa Bacias-Jaguariúna 

 

g) ESTRUTURAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
O município de Jaguariúna aprovou a Lei que cria o Programa Bacias-Jaguariúna (Lei 

Municipal 2.218/14), que trata das diretrizes que devem ser atendidas na implementação deste 

projeto, como o tipo de atividades a serem apoiadas, as instâncias deliberativas e executivas, as 

fontes de recursos, entre outras definições. Na sequência, foi aprovada a Lei que consente o 

repasse do ICMS ecológico encaminhado anualmente ao município, para o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, e aprova o Pagamento por Serviços Ambientais aos proprietários que aderirem 

ao Programa (Lei Municipal 2.249/14).  

 

Também foi aprovado o Decreto Municipal nº 3297/2015, que regulamenta a Lei Municipal nº 

2.249/14, que autoriza o PSA. 
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Um Plano de Negócios foi elaborado, com o objetivo de demonstrar a viabilidade ambiental e 

econômica de ações de “infraestrutura verde”, para a mitigação de impactos decorrentes do uso 

intensivo da terra na bacia do Jaguari sobre seus recursos hídricos.  

 

Pautado nas análises que subsidiaram a definição das áreas prioritárias, que indicaram um 

significativo incremento potencial de serviços ambientais, o plano de negócios evidenciou o 

aumento da segurança hídrica da região e a geração de benefícios econômicos significativos, em 

termos de redução de custos de tratamento e dragagem, além de maior oferta de água para 

abastecimento e processos produtivos, principalmente em períodos críticos.  

 

Neste plano consta uma estimativa de custos para implementação das ações de “infraestrutura 

verde” previstas em áreas prioritárias. A análise comparativa dos benefícios econômicos 

gerados pelas mesmas ações indica uma relação custo x benefício positiva, evidenciando o 

potencial retorno social e econômico de tais investimentos para a população e os setores 

produtivos da região. 

 

Por meio de Edital de Publicação, 07 Acordos de Cooperação com os proprietários rurais foram 

consolidados, instrumento esse que viabiliza a execução das práticas conservacionistas dentro 

das respectivas propriedades, além de definir o Pagamento por Serviços Ambientais a ser 

desembolsado para cada um dos proprietários. 

 

A Área Piloto do Programa Bacias-Jaguariúna vem sendo objeto de investimentos em 07 

propriedades rurais que representam em extensão territorial mais de 50% da área total da Porção 

da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari, onde até o momento já foram restaurados 

aproximadamente 92 hectares de Área de Preservação Permanente – APP, incluindo o 

cercamento de 43 km em seu entorno e a recuperação de mais de 18 nascentes, desembolsando 

aproximadamente R$ 58mil em Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA.  

 

Além disto, conta com um Plano de Monitoramento Hidrológico, com o objetivo de planejar e 

aferir os resultados das ações conservacionistas implementadas pelo Programa, associadas às 

eventuais melhorias no que tange os aspectos da qualidade e quantidade de água na Bacia objeto 

do Programa. 

 

h) FASE DE IMPLEMENTAÇÃO  
No presente momento, as atividades da fase de desenvolvimento foram finalizadas, com os 

seguintes resultados consolidados: 

 Unidade de Gestão do Programa Bacias-Jaguariúna – UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA 

formada; 

 Base Cartográfica construída (para todo o município); 

 Mapeamento das propriedades rurais (área piloto); 

 Sistema de Cadastro e Monitoramento Ambiental (PAM) desenvolvido e funcional; 

 Identificação de Áreas Prioritárias; 

 Levantamento socioeconômico e divulgação inicial do Programa; 

 Plano de Monitoramento Hidrológico em desenvolvimento; 
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 Leis Municipais aprovadas; 

 Plano de Negócios desenvolvido (para toda a Bacia do Rio Jaguari); 

 Edital de Publicação – instrumento pelo qual se tornam públicas as regras e informações 

pertinentes à participação dos Produtores/Proprietários rurais no Programa; 

 Execução de ações – restauração florestal, ações de conservação de solo, entre outras 

práticas conservacionistas, conforme Projeto Individual de Propriedade (PIP)1 

previamente acordado com cada um dos proprietários; 

 PSA – Pagamento por Serviços Ambientais, conforme regras descritas no Edital de 

Publicação, firmado através de contrato entre prefeitura e proprietário; 

 

Para a fase de Implementação, os seguintes passos precisam ser estabelecidos e consolidados, 

para que as ações de campo possam ser efetivamente executadas:  

 Termo de Referência para contratação de uma Unidade Coordenadora de Execução 

(UCE/JAGUARIÚNA) – presente documento, visando definir as atividades, 

cronograma, e orçamento para a contratação de uma entidade que será responsável pela 

condução das atividades executivas, necessárias à implementação das ações de campo; 

 Implementação do PMH – Plano de Monitoramento Hidrológico, que visa monitorar e 

mensurar os resultados decorrentes das práticas conservacionistas, com relação à 

qualidade e quantidade de água, provenientes dos mananciais da área de interesse do 

Programa; 

 Replicação do Modelo em outra sub-bacia do município. 

 

i) UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

BACIAS-JAGUARIÚNA - UCE/JAGUARIÚNA 
Este item trata da fase de desenvolvimento, metas e resultados a serem atingidos com a 

contratação de serviços técnicos pertinentes à Unidade Coordenadora de Execução do Programa 

Bacias-Jaguariúna – UCE/JAGUARIÚNA, a ser tratado no item 3.2. Escopo dos Serviços deste 

TR.  

 

Com o início da Fase de Implementação, quando efetivamente as ações de campo tomam forma, 

além da negociação junto aos proprietários acerca das práticas a serem executadas, a assinatura 

dos contratos de PSA entre prefeitura e proprietários, e, por fim, a execução efetiva das ações 

conservacionistas previstas em cada Projeto Individual de Propriedade (PIPs), a figura de uma 

entidade que possa acompanhar tais etapas se faz essencial para que os resultados aconteçam de 

forma rápida e eficiente. Com base em experiências em outros Projetos dessa natureza, a 

Unidade Coordenadora de Execução (UCE/JAGUARIÚNA) é a figura responsável por conduzir 

os diálogos com os proprietários participantes do Programa, e acompanhar as ações executivas 

que acontecem dentro das propriedades (plantios, construções de cerca, etc), reportando-se 

sempre à Unidade de Gestão do Programa Bacias-Jaguariúna – UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA. 

Em outras palavras, a UCE/JAGUARIÚNA atua como “porta-voz” da UGP-

                                                           
1 O Projeto Individual de Propriedade (PIP) é o documento técnico que, a partir do que foi acordado com o 
proprietário, centraliza todas as informações a respeito das ações a serem executadas dentro da Propriedade, ações 
essas que irão habilitar o proprietário a receber o PSA 
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BACIAS/JAGUARIÚNA junto aos proprietários rurais, bem como junto às entidades/empresas 

que irão executar as ações conservacionistas nas propriedades. 

 

Dentro desse modelo, a UCE/JAGUARIÚNA tem como principais funções:  

 Identificar proprietários interessados em participar do Programa e 

prover informações eles;  

 Apresentar e validar as bases cartográficas com os respectivos 

proprietários (hidrografia, limites, vegetação etc);  

 Apresentar as práticas conservacionistas as quais o Programa poderá 

financiar, e discuti-las com o proprietário, de maneira a definir o que 

seria possível executar dentro de sua propriedade;  

 Acompanhar o andamento da execução das ações conservacionistas 

(restauração ecológica, conservação de remanescentes) em cada 

propriedade participante, produzindo relatórios a serem encaminhadas à 

UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA; e 

 Acompanhar as funções de campo do Monitoramento Hidrológico do 

Programa. 

 

A Unidade Coordenadora de Execução deverá desenvolver o trabalho nas 07 propriedades 

participantes do Programa Bacias Jaguariúna que se encontram na área piloto, conforme 

indicado no Mapa 3, em uma abrangência de aproximadamente 3.000 ha (já considerando buffer 

de segurança). 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste Termo de Referência (TR) será realizado com o recurso financeiro proveniente 

da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em rios de domínio da União, Cobrança PCJ 

Federal, ou seja, por meio dos recursos do Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2017-

2020. 

Em 15 de dezembro de 2017, os Comitês PCJ aprovaram a Deliberação nº 285/2017, de 

15/12/2017 que define cronograma e regras para seleção de áreas (Programa I) e de propostas 

(Programa II) no âmbito da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos 

Comitês PCJ – Política de Mananciais PCJ, visando à contratação no âmbito do PAP-PCJ 2017-

2020, com recursos hídricos de domínio federal – Cobrança PCJ Federal. 

 

O Município de Jaguariúna encaminhou proposta ao Edital da Politica de Mananciais PCJ – 

2018, visando a obtenção de recurso para contratação de UCE – Unidade Coordenadora de 

Execução para a realização de vistorias técnicas e monitoramento das ações previstas na área 

piloto do Programa Bacias Jaguariúna. 

 

A proposta encaminhada foi classificada e por meio da Deliberação dos Comitês PCJ nº 306/18, 

de 14/12/2018, o Município de Jaguariúna foi indicado para recebimento de financiamento com 
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recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União – 

Cobrança PCJ Federal no âmbito do PAP-PCJ 2017/2020 – Política de Mananciais do PCJ. 

 

Este TR apresenta as diretrizes para a contratação de uma entidade que será responsável pela 

condução das atividades executivas, necessárias à implementação das ações de campo no 

Programa Bacias-Jaguariúna, sob as orientações da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, a serem 

descritas a seguir. 

 

 

3. OBJETO, JUSTIFICATIVA E ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 

3.1 Objeto 
 

Constitui objeto deste TR a contratação de empresa de prestação de serviços em assessoria 

técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/JAGUARIÚNA para apoio, 

suporte técnico e acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade 

de viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação de 

mananciais do referido Programa, a ser contratada pela PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, por 

meio de recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da 

União – Cobrança PCJ Federal no âmbito do PAP-PCJ 2017/2020 – Política de Mananciais do 

PCJ, e de acordo com especificações descritas neste documento.  

 

3.2 Escopo dos Serviços 
 

O escopo dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA englobam atividades dentro da 

área de abrangência do Programa Bacias Jaguariúna, especificamente na área piloto, de acordo 

com o Mapa 3, visando dar apoio no que se refere aos trabalhos e atividades desenvolvidos e 

vinculados ao gerenciamento de empreendimentos referentes ao Programa. 

 

As atividades a serem apresentadas neste item, estão relacionadas com os serviços técnicos que 

deverão ser desempenhados pela CONTRATADA que exercerá o papel de Unidade 

Coordenadora de Execução do Programa Bacias-Jaguariúna – UCE/JAGUARIÚNA. 

 

Diante do exposto, ressaltamos que a CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal capacitado 

para executar as atividades conforme apresentadas no presente item. 

 

A execução e a periodicidade das atividades relacionadas abaixo serão orientadas pela UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA do Programa em questão, bem como realizadas de acordo com as 

necessidades a serem elencadas pela mesma e apresentadas neste TR. 

 

Esclarece-se que a CONTRATADA assinará contrato com a Prefeitura de Jaguariúna. No 

entanto, os pagamentos serão realizados à CONTRATADA, mediante aprovações dos serviços 

“técnicos” que forem medidos pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, por meio de pareceres 

técnicos específicos, encaminhados à Prefeitura de Jaguariúna, devidamente assinados por 
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técnico responsável pela elaboração do mesmo e, após aprovação, pelo responsável pela 

Secretaria Executiva da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, conforme ANEXO I - REGIMENTO 

INTERNO, aprovado. 

 

Os pareceres técnicos, bem como os respectivos produtos aprovados a serem entregues à 

CONTRATANTE, para fins de prestação de contas junto às auditorias realizadas e pagamentos, 

deverão ser encaminhados aos cuidados da Secretaria de Meio Ambiente, por meio dos 

endereços eletrônicos meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, aline@jaguariuna.sp.gov.br e 

irineu@jaguariuna.sp.gov.br, para os procedimentos técnicos e administrativos. No item 

“PRODUTOS”, deste TR, estão relacionados os produtos que deverão acompanhar os 

respectivos pareceres técnicos.  

 

As atividades a serem executadas pela CONTRATADA deverão envolver as propriedades 

apresentadas na Tabela 1 deste TR, localizadas na área piloto objeto do Programa BACIAS-

JAGUARIÚNA. 

 

Consta na Tabela 1 e identificado no Mapa 6 a relação de propriedades rurais que já participam 

e recebem ações no âmbito do respectivo Programa. 

 

Tabela 1: PROPRIEDADES RURAIS JÁ PARTICIPANTES DO PROGRAMA BACIAS 

AJGUARIÚNA, LOCALIZADAS NA ÁREA PILOTO DO PROGRAMA. 

PROPRIEDADE ÁREA (HA) 

Rancho JEP 8,45 

Fazenda Santa Júlia 191,97 

Fazenda São João do Atibaia I 140,42 

Fazenda São João do Atibaia II 116,85 

Haras Maripá 394,98 

Fazenda Lilica 182,56 

Sítio Tesouro 18,74 

 1.053,97 

Fonte: Programa Bacias-Jaguariúna 
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MAPA 6: PROPRIEDADES RURAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BACIAS JAGUARIÚNA, 

LOCALIZADAS NA ÁREA PILOTO DO PROGRAMA. 

 

Fonte: Programa Bacias-Jaguariúna 

 

3.3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para o início da execução das atividades previstas neste TR, a CONTRATANTE deverá emitir 

Ordem de Serviço (OS) autorizando a CONTRATADA a iniciar os trabalhos.  

 

Na ocasião do recebimento da OS pela CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará reunião 

específica de planejamento, na qual juntamente com a UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, irão 

proceder esclarecimentos, bem como a entrega dos modelos e informações previstas neste TR.  

 

a) Plano de Trabalho (PT) 
Com base nas atividades descritas neste TR e seus respectivos produtos, a CONTRATADA 

deverá detalhar através de um Plano de Trabalho (PT) todas as atividades apresentando as 

respectivas metodologias e as diretrizes para execução dos trabalhos. 

 

Para a elaboração do PT sugere-se a seguinte estrutura mínima para o documento: Introdução, 

Objetivos e Metas, Metodologia, Equipamentos e insumos, Equipe Técnica, ART – 

Responsabilidade Técnica e Cronograma Físico-Financeiro, bem como, a estrutura mínima para 
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o desenvolvimento dos relatórios previstos neste TR,: Relatório Descritivo de Atividade (RDA) 

e Relatório Descritivo de Atividade de Monitoramento Hidrológico (RDA-monitoramento). 

Ressalta-se que o cronograma a ser apresentado deverá estar em consonância ao cronograma 

constante neste TR. A CONTRATADA deverá observar nas demais atividades quais outras 

possíveis informações deverão ser inseridas no PT. 

 

b) Acompanhamento dos Projetos Individuais de 

Propriedades (PIP´s)  
De posse dos PIPs existentes, a CONTRATADA deverá acompanhar as ações previstas e 

descritas em cada um dos PIPs, a fim de coordenar e conduzir adequadamente as práticas a 

serem implementadas dentro das propriedades participantes do programa em questão. Além 

disso, a CONTRATADA  deverá relatar a situação real, in loco, das ações já implantadas (por 

exemplo, uma área com plantio para a restauração ecológica), avaliando a condição e 

eventualmente propondo alguma intervenção necessária, sempre reportando-se à UGP. 

 

Para esta atividade, a UCE/JAGUARIÚNA deverá elaborar Relatório Descritivo de Atividade 

(RDA), compilando e sistematizando as informações sobre o andamento das ações em campo, o 

qual deverá ser apresentado e entregue à UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, na ocasião das 

reuniões previamente agendadas pela mesma. 

 

Todas as propriedades apresentadas na Tabela 1 serão envolvidas nesta atividade 

 

Para verificar o andamento da execução das ações conservacionistas (restauração ecológica, 

conservação de remanescentes) em cada uma das propriedades participantes, a CONTRATADA 

deverá ter conhecimentos básicos nas seguintes atividades: 

 

I. Restauração Ecológica e Conservação de Remanescentes: deverá acompanhar e reportar 

o bom andamento das ações associadas ao reflorestamento de áreas degradadas (através 

de plantio total, condução de regeneração, entre outras técnicas), bem como deverá 

acompanhar a construção e manutenção de cercas que serão construídas nos perímetros 

das áreas que serão restauradas; 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Todos os relatórios produzidos deverão ser encaminhados a UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA para avaliação, emissão de parecer e posteriormente 

encaminhados para as considerações da Prefeitura de Jaguariúna. 

 

2) Para o desenvolvimento desta atividade, será de responsabilidade da UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA a disponibilização de documentos, formulários e orientações 

para a CONTRATADA conforme segue: 

 Informações sobre a localização das propriedades; 

 Disponibilizar informações e conteúdo mínimo para o desenvolvimento do 

Relatório Descritivo de Atividade (RDA); 

 Calendário das reuniões ordinárias da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA; 

 Projetos individuais de propriedade (PIP); 
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 Mapas (shapefile) e/ou outros arquivos pertinentes; 

 Lista de contatos dos proprietários e funcionários envolvidos no programa; 

 Modelo de arquivo para o desenvolvimento do Relatório Descritivo de 

Atividade - RDA e RDA-Monitoramento. 

 

3) Não será responsabilidade da CONTRATANTE repassar documento ou qualquer outra 

informação necessária para a execução desta atividade. 

 

c) Levantamento de Informações para o Monitoramento 

Hidrológico  

A área de abrangência do trabalho é a Bacia Hidrográfica do rio Jaguari, no município de 

Jaguariúna, a montante da captação da Ambev-Jaguariúna (Figura 1), com área de drenagem de 

aproximadamente 11,3 km².  

 
Figura 1. Microbacia do Projeto Bacias-Jaguariúna e localização dos 5 pontos (estações) 

onde está sendo realizado o monitoramento hidrológico do Programa Bacias-Jaguariúna. 

Fonte: The Nature Conservancy (2013). 

 

O monitoramento deverá ser realizado nos 05 pontos definidos no mapa e descritos na Tabela 2.  

Tabela 2. Descrição e localização dos pontos de monitoramento hidrológico do Programa Bacias - 

Jaguariúna 

Pontos do 

monitoramento 

Coordenadas UTM 
Descrição da localização 

Lat (X) Long (Y) 

M1 293993 7484660 
Rio de 1° ordem na Fazenda São João do Atibaia I. 

Ponto onde  está instalada a estação automática hidrosedimentológica. 

P3 293608 7484386 Ponte principal da Fazenda São João do Atibaia I sobre o Córrego do Mato Dentro. 

P2 293949 7483997 
Ponto localizado no Córrego do Mato Dentro, entre a Fazenda São João do Atibaia I e a 
rua Romeu Túlio, rua esta que separa as Fazendas São João do Atibaia I e II. 

P1 295199 7483517 
Ponto localizado no Córrego do Mato Dentro, dentro da Fazenda Santa Rita do Mato 

Dentro.    

M2 295560 7483334 Rio de 1° ordem localizado na Fazenda Santa Rita do Mato Dentro. 
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As atividades descritas abaixo deverão ser realizadas com o propósito de alcançar os objetivos 

específicos estabelecidos no item 3 deste termo de referência.  

 

A) Coletas mensais de amostras  

A CONTRATADA deverá coletar amostras com frequência mensal para as análises das 

concentrações de nitrato, amônio e fosfato. As amostras serão coletadas conforme 

orientações no da Embrapa Meio Ambiente, e levadas à Unidade da mesma, em 

Jaguariúna-SP.           

OBS: os insumos e os materiais para o desenvolvimento das atividades previstas neste 

item, inclusive para as coletas previstas, serão fornecidos e de responsabilidade da 

Unidade da Embrapa Meio Ambiente. 

B) Medição de variáveis hidrológicas 

A CONTRATADA deverá realizar medições de variáveis hidrológicas como está 

descrito na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Lista das medições que devem ser realizadas. 

Variável Unidade Variável Unidade 

pH -- Oxigênio dissolvido (OD) mg.L-1 

Condutividade elétrica (CE) (µmho.cm-1) Oxigênio dissolvido (OD) % 

Turbidez NTU Precipitação Mm 

Temperatura da água º C Radiação W 

Nível d’água M Vazão (Q) M3.s-1 

Temperatura do ar oC Profundidade  Cm 

Umidade relativa % (Pa/Pa) Sólidos dissolvidos totais (SDT) mg.L-1 

ORP mV   

 

 

C) Preenchimento mensal de dados em planilha do Programa:  

A CONTRATADA deverá preencher a planilha de campo (planilha de campo e em 

formato digital a ser fornecida pela CONTRATANTE), e entregar juntamente com as 

amostras supracitadas à Unidade da EMBRAPA Meio Ambiente, em Jaguariúna-SP. 

 

D) Elaboração de relatório bimestral (Relatório Descritivo de Atividade de 

Monitoramento Hidrológico RDA-monitoramento): 

A CONTRATADA deverá entregar relatório do monitoramento hidrológico, 

compilando e sistematizando a metodologia e as atividades realizadas (itens A, B e C) 

ao longo dos meses correspondentes. 

 O relatório deverá conter a contextualização do processo de monitoramento 

com a identificação das coletas no período abrangido pelo relatório, bem como 

a metodologia e os equipamentos utilizados. Deve ser apresentado ainda um 

cronograma das atividades executadas, fotografias e uma tabela com os dados 

coletados compilados.  
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 relatório fotográfico das atividades mensais de campo com indicações claras de 

onde, quando e o que cada foto representa, e entregar juntamente com as 

planilhas de dados e amostras citadas no item A. 

 

Diante do exposto, caberá a CONTRATADA realizar as coletas das amostras para as análises 

das concentrações de nitrato, amônio e fosfato. Todas as análises serão realizadas pela 

EMBRAPA Meio Ambiente.  Seguem as orientações para o desenvolvimento do levantamento 

de Informações para o Monitoramento Hidrológico: 

 

I. Todos os dados gerados no campo deverão ser anotados em caderneta apropriada a ser 

fornecida pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, especificando os respectivos códigos 

das estações de amostragem; 

II. Para execução desse monitoramento 2 (dois) pesquisadores da EMBRAPA estarão na 

coordenação, treinando e orientando a CONTRATADA para as questões relacionadas 

às coletas de amostras e leitura de dados em equipamento de campo; 

III. Os procedimentos acima mencionados serão realizados tanto nas dependências da 

EMBRAPA Meio Ambiente, em Jaguariúna, como no campo durante uma primeira 

campanha, a qual servirá como teste preliminar; 

IV. As coletas serão realizadas mensalmente, demandando 01 dias de trabalho de campo.  

Os insumos e os materiais para o desenvolvimento de todas as atividades previstas neste 

item, inclusive para as coletas previstas serão fornecidos e de responsabilidade da 

EMBRAPA Meio Ambiente, de Jaguariúna/SP; 

V. Uma vez coletadas as amostras estas deverão ser mantidas em caixas térmicas e com 

gelo até sua entrega no laboratório da EMBRAPA Meio Ambiente em horário de 

expediente. Caberá a CONTRATADA efetuar a entrega do respectivo material, 

pessoalmente, no seguinte endereço: Rodovia SP 340 - Km 127,5 Jaguariúna/SP 

(contatos: (19 - 3311.2778 e 3311.2647) aos cuidados dos pesquisadores a serem 

indicados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA;  

VI. Estará a cargo da equipe da EMBRAPA o preparo e análise dessas amostras em 

laboratório, assim como a manutenção e calibração dos equipamentos a serem utilizados 

no campo. No entanto, a CONTRATADA receberá instruções dos pesquisadores da 

EMBRAPA sobre possíveis calibrações e cuidados necessários com os equipamentos a 

serem utilizados no campo. 

VII. Após a análise dos dados de concentração de nitrato, amônio e fosfato a EMBRAPA 

encaminhará para a CONTRATADA, visando o registro dos respectivos dados, na 

mesma, planilha eletrônica que contém os dados dos parâmetros medidos in situ; 

VIII. Em seguida caberá a CONTRATADA apresentar os dados coletados (bruto), os dados 

analisados pela EMBRAPA de forma organizada em planilha eletrônica para a UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA e posteriormente inseri-los no Relatório de Monitoramento 

Hidrológico (RMH), numa periodicidade apresentada no item “Prazos”, deste TR.  O 

modelo de planilha eletrônica será fornecido pela EMBRAPA; 

IX. Os dados coletados para origem da referida planilha, serão coletados pela 

CONTRATADA mensalmente. Caberá a CONTRATADA realizar o descrito no inciso 

VIII deste item para a apresentação do RMH a cada 02 (dois) meses; 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

Página 39 de 71 
 

X. A CONTRATADA será responsável pela integridade dos materiais e equipamentos 

fornecidos a ela, pela Embrapa e utilizados no campo, cabendo à mesma arcar com 

eventuais prejuízos;  

 

4. PRODUTOS ESPERADOS  
 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos, e seus respectivos relatórios, das atividades 

discriminadas no item “Escopo dos Serviços”, em formato impresso e mídia digital acessível 

para a CONTRATANTE, conforme segue abaixo. 

 

Após o recebimento de cada produto com o Parecer Técnico de aprovação da UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA a CONTRATANTE deverá realizar a análise do material protocolado, 

visando a aprovação para fins de pagamento com base no Parecer da UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de protocolo. 

 

4.1 Plano de Trabalho (PT)  
O PT deverá ser desenvolvido conforme as instruções e conteúdo apresentados no item 3.2 

Escopo dos Serviços, deste TR. 

 

A CONTRATADA deverá entregar o PT para a UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA para análise e 

aprovação. Em seguida a referida UGP deverá encaminhar à Prefeitura de Jaguariúna todas as 

vias e materiais pertinentes, originais, ao PT com parecer técnico de aprovação do respectivo 

produto. Ressalta-se que no PT deverão constar as informações solicitadas no Escopo dos 

Serviços, bem como, as descrições dos modelos dos relatórios RDA e RDA-monitoramento.  

 

4.2 Relatórios Descritivos de Atividade (RDA)  
 

O RDA refere-se às informações detalhadas sobre o andamento das ações de campo em cada 

uma das propriedades participantes do respectivo programa, incluindo relatório fotográfico das 

áreas envolvidas legendado e datado. O modelo deste relatório será definido e aprovado pela 

UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA por meio do PT. 

 

A CONTRATADA deverá realizar a entrega deste produto atrelado ao respectivo RMH 

produzido em períodos pré-determinados, conforme descrito na Tabela 4. 

 

4.3 Relatórios de Descritivos de Atividade de  Monitoramento Hidrológico 

(RDA-monitoramento)  
 

O modelo deste relatório será definido e aprovado pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA (através 

do PT) e deverá conter os dados brutos coletados durante o processo de monitoramento 

hidrológico a serem realizados, conforme informações constantes no “Escopo dos Serviços”, 

deste TR. Porém, para a apresentação do RDA-monitoramento, a CONTRATADA deverá 

realizar a compilação dos dados brutos. 
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Juntamente com os dados coletados, brutos e compilados, os RDA-monitoramento deverão 

constar de registros fotográficos e mapa georreferenciado com a apresentação dos pontos de 

coleta, no qual seja possível identificar os limites das propriedades, as coordenadas UTM dos 

pontos de coleta e a hidrografia. 

 

Observação: Para os dados constantes nos RDA-monitoramento utilizados para a realização das 

análises, conforme mencionado no Escopo dos Serviços, serão relatadas as possíveis alterações 

observadas nos rios Jaguari e Atibaia e em córregos de primeira e segunda ordem presentes na 

área piloto do respectivo programa, em relação aos parâmetros definidos na Tabela 3 do 

presente TR. 

 

A CONTRATADA deverá realizar a entrega deste produto atrelado ao respectivo RMH 

produzidos em períodos pré-determinados, conforme descrito na Tabela 4.  

 

A Tabela 3 a seguir apresenta breve descrição das atividades a serem executadas: 

 

Tabela 3: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES PRODUTO CONTEÚDO 

Elaboração de plano de trabalho   (PT) Plano de trabalho  

Acompanhamento da execução 

dos Projetos Individuais de 

Propriedades - PIP’s 

 (RDA) Relatórios Descritivos de Atividade 

Levantamento de informações 

para o Monitoramento 

Hidrológico 

 (RDA-

monitoramento) 

Relatórios Descritivo de Atividade de 

Monitoramento Hidrológico  

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna. 

 

5. VIGÊNCIA 
 

Os serviços deverão ser realizados pelo prazo de 24 meses, contados a partir da emissão da 

ordem de serviço. 

 

O Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA deverá especificar os prazos, 

porém seguindo a proposta de cronograma apresentado pela CONTRATANTE. 

 

A entrega de cada um dos produtos previstos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, do mês 

subsequente ao período avaliado para as respectivas aprovações da UGP-Bacias/Jaguariúna, em 

meio digital ao Secretário-Executivo da UGP-Bacias/Jaguariúna. 

 

A reunião da UGP-Bacias/Jaguariúna deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento de cada produto, onde o responsável técnico pela elaboração dos produtos deverá 

estar presente para apresentação do mesmo. Os agendamentos das reuniões serão de 

responsabilidade do Secretário-Executivo da UGP-Bacias/Jaguariúna. 
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5.1 Forma de Apresentação dos Produtos Esperados  
 

Produto 1 – A CONTRATADA deve entregar 1 (um) PT em até 07 (sete) dias após a 

assinatura da OS; 

 

Produto 2 – A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 1º e 2º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 3 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 3º e 4º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 4 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 5º e 6º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 5 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 7º e 8º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 6 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 9º e 10º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 7 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 11º e 12º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 8 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 13º e 14º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 9 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 15º e 16º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 10 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 17º e 18º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 11 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 19º e 20º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 
 

Produto 12 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 21º e 22º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 
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Produto 13 - A CONTRATADA deve entregar 1 (um) RDA e 1 (um) RDA-monitoramento 

relativos ao 23º e 24º mês. Deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, do mês subsequente ao 

período avaliado; 

 

Produto 14 – A CONTRATADA deverá no 24º mês realizar avaliação com a finalidade de 

relatar a experiência observada ao logo do período de desenvolvimento das atividades objeto 

deste TR. Deverá detectar pontos fortes e fracos do respectivo programa, com o objetivo de 

torná-lo mais eficiente e corrigindo assim suas deficiências e entregar como RELATÓRIO 

FINAL (RF) à UGP-Bacias/Jaguariúna, para discussão e aprovação final. 
 

Para análise e aprovação da UGP-Bacias/Jaguariúna, os produtos a serem entregues, pela 

CONTRATADA, poderão ser encaminhados via e-mail, desde que se tenha a capacidade 

operacional. Caso contrário os produtos deverão ser entregues em meio digital e de forma 

presencial. Os produtos entregues, oriundos desta Contratação, deverão estar em formato aberto 

e editáveis. 

 

Após a aprovação dos serviços de cada produto, a CONTRATADA deverá entregar à UGP-

Bacias/Jaguariúna, 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via em meio magnético do respectivo 

produto, conforme segue: 

 Os produtos deverão ser apresentados em língua portuguesa, lida e falada no Brasil, e 

entregues em vias impressas coloridas, em papel sulfite branco, tamanho A4, e também 

em meio digital (CD-ROM ou DVD), sendo que os textos e planilhas dos relatórios 

deverão ser elaborados nos formatos PDF e em arquivos em formatos editáveis, em 

Word, Excel, dentre outros (versões atualizadas), na fonte Times New Roman, tamanho 

12;  

 Os produtos cartográficos, quando houver, deverão estar em formato shapefile ou 

equivalente, com todos os arquivos fonte e em conformidade de identificação e layouts, 

seguindo as convenções cartográficas básicas estabelecidas pelos órgãos reguladores da 

Cartografia Nacional e Estadual, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 

IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico), apresentando assim informações básicas, tais 

como: Sistema de Coordenadas; Datum e Projeção; Grade de Coordenadas; Escala 

Numérica e Gráfica; Data e Fonte das informações. Para este termo de referência deverá 

ser adotado o sistema de coordenadas UTM, zona 23 Sul, Datum SIRGAS 2000. 

 

Ressalta-se que durante a vigência do contrato, a apresentação pela CONTRATADA de 

produtos parciais, como relatórios, softwares, ou interfaces experimentais, poderá ocorrer 

em períodos inferiores à frequência estabelecida pelo cronograma. Considera-se, contudo, 

tal processo imprescindível e desligado do desembolso do contrato, mesmo que tais 

produtos sejam apreciados pela CONTRATANTE ou por outros interlocutores. 

 

Os produtos deverão ser autoexplicativos, independentemente de consultas aos anexos, que 

serão referidos como fontes para análise de detalhes para os resultados ali apresentados. 

 

Todos os produtos gerados durante a vigência do contrato, elaborados pelos profissionais da 

CONTRATADA, serão atestados pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, da 
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Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura de Jaguariúna, desde que devidamente 

aprovados tecnicamente pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA.  

 

Todos os produtos produzidos por profissionais da empresa CONTRATADA são de 

propriedade da Prefeitura de Jaguariúna, sendo proibido qualquer tipo de reprodução e 

divulgação sem o conhecimento e aprovação prévia da CONTRATANTE. Os produtos 

produzidos somente serão disponibilizados aos interessados após aprovação dos mesmos 

pela Prefeitura de Jaguariúna. 

 

5.2 Produtos, prazo de entrega e percentuais de desembolso 
 

 Tabela 4: Produtos, prazo de entrega e percentuais de desembolso 
 

PRODUTOS COMPOSIÇÃO MESES 
% DOS VALORES 

DO CONTRATO 

1 PT 07 dias a contar da O.S. 6% 

2 
RDA + RDA-

monitoramento 
2 7% 

3 
RDA + RDA-

monitoramento 
4 7% 

4 
RDA + RDA-

monitoramento 
6 7% 

5 
RDA + RDA-

monitoramento 
8 7% 

6 
RDA + RDA-

monitoramento 
10 7% 

7 
RDA + RDA-

monitoramento 
12 7% 

8 
RDA + RDA-

monitoramento 
14 7% 

9 
RDA + RDA-

monitoramento 
16 7% 

10 
RDA + RDA-

monitoramento 
18 7% 

11 
RDA + RDA-

monitoramento 
20 7% 

12 
RDA + RDA-

monitoramento 
22 7% 

13 
RDA + RDA-

monitoramento 
24 7% 

14 RF 24 10% 

TOTAL 100% 

 

 

6. FISCALIZAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os serviços serão orientados, acompanhados e atestados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA e 

pela Prefeitura de Jaguariúna de acordo com prazos previamente estipulados e com a correlação 

dos temas, conforme Tabela 4.Composição de Produtos e Percentuais. 
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Os pagamentos serão liberados em 14 parcelas pela CONTRATANTE, de acordo com 

cronograma anexo e conforme descrição abaixo, mediante apresentação dos produtos previstos 

neste TR, devidamente aprovados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA com descrição de todas 

as atividades desenvolvidas, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal e deverá 

estar assinado pela CONTRATADA. 

 

6.1 Desembolso  

 

Os percentuais de desembolsos para cada produto serão realizados conforme Tabela 4. 

 

A entrega dos produtos, para a UGP-Bacias/Jaguariúna, referentes a cada período, deverá 

ocorrer até o 10º dia do mês subsequente ao período avaliado. 

 

A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA deverá analisar e aprovar os respectivos produtos em até 5 

(cinco) dias. Caso aprovado a mesma deverá encaminhar os respectivos produtos 

acompanhados do Parecer Técnico de aprovação à Prefeitura de Jaguariúna, em até 1 (um) dia. 

 

Caso o produto não esteja em conformidade e necessite de ajustes a CONTRATADA será 

oficialmente notificada pela UGP-Bacias/Jaguariúna, e deverá providenciar os ajustes e 

correções necessárias num prazo de 2 (dois) dias e encaminhar para o Secretário-Executivo da 

UGP-Bacias/Jaguariúna em meio eletrônico, que replicará aos demais visando a aprovação do 

respectivo produto. Quando aprovado deverá encaminhar o mesmo acompanhado do Parecer 

Técnico de aprovação à Prefeitura de Jaguariúna, em até 2 (dois) dias. 

 

Aprovado o produto, a CONTRATADA será comunicada e deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e) a qual deverá ser enviada ao seguinte endereço eletrônico 

meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para aline@jaguariuna.sp.gov.br e 

irineu@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelos fiscais do contrato e enviada 

ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, para conhecimento atesta e rubrica. 

 

O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

Administração. 

   

O recebimento dos produtos ou qualquer justificativa de atraso no seu exame e aprovação, não 

implica concordância da Prefeitura de Jaguariúna com os seus termos e tampouco anuência com 

qualquer falha ou impropriedade que porventura vier a ser apurada, não excluindo a 

responsabilidade da CONTRATADA em face das obrigações assumidas. 

 

7. EQUIPE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE TÉCNICA – 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

 

7.1 Equipe de trabalho 
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A CONTRATADA para desempenhar as atividades elencadas, no escopo dos serviços deste TR, 

no papel de UCE/JAGUARIÚNA do Programa Bacias-Jaguariúna, deverá designar no mínimo 

2 (dois) profissionais com as seguintes características: 

 

Tabela 5: QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO (S) PROFISSIONAL (IS) 

Profissional (is) 

UCE 

Profissional (is) com ensino superior (Agrárias: Eng. Agronômica, Florestal, 

Ambiental ou afins): 

  

- Com conhecimentos em Sistema de Informação Geográfica; 

- Com experiência em extensão rural (trato direto com produtores rurais); 

- Com conhecimentos em restauração ecológica. 

 

 

Para a realização dos serviços, estima-se que o(s) profissional(is) terão em média um 

deslocamento entre as propriedades rurais de 50km/mês, totalizando ao final do contrato um 

deslocamento de aproximadamente 1.200 km. 

 

OBS.: Durante o processo de licitação, será necessária a apresentação de documento pela 

interessada, declarando o número de profissionais envolvidos que a mesma estará 

disponibilizando para a realização das atividades conforme escopos dos serviços previstos neste 

TR. 

 

A comprovação da qualificação da equipe técnica, pela CONTRATADA, deverá ser realizada 

por meio da apresentação do currículo, cópia autenticada do diploma de graduação e do registro 

no respectivo conselho que regulamenta o exercício da profissão. A apresentação de tais 

documentos deverá ocorrer na entrega do PLANO DE TRABALHO (PT), juntamente com a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço prestado junto ao órgão de classe 

competente e respectivo recolhimento. 

 

O(s) profissional(is) necessário(s) para a execução dos serviços expostos neste TR deverá fazer 

parte do quadro de funcionários da empresa, e a comprovação deverá ser realizada por meio de 

registro em: Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou se sócio proprietário por meio 

de contrato social, além de contrato de prestação de serviços e qualquer outro meio idôneo, nos 

termos da Súmula 25 do E. TCE/SP, devendo ser apresentado durante o processo de licitação. 

 

7.2 Equipamentos e insumos  

 

Os equipamentos, mobiliários e insumos necessários à execução dos serviços contratados 

deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, em quantidade e de qualidade apropriadas, 

em local definido pela mesma, de forma a atenderem às necessidades pertinentes aos trabalhos e 

suas demandas. Listam-se como indispensáveis: 

 Equipamentos para utilização em campo; 

 Computadores; 

 Impressoras e seus insumos (toner e papel); 

 Veículo automotivo, GPS; 
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 EPIs – Equipamentos de Proteção Individual; 

 Outros que se fizerem pertinentes para a realização das atividades 

apresentadas no escopo dos serviços. 

 

Diante do exposto, a CONTRATADA deverá contar com veículo próprio e respectivos insumos 

para a execução das atividades de campo. Serão de responsabilidade da CONTRATADA a 

retirada, o transporte e a devolução dos equipamentos disponibilizados pela Embrapa, referentes 

ao Monitoramento Hidrológico, bem como, o acesso aos pontos de amostragem na Área do 

Programa e a entrega das amostras, também na Embrapa. 

 

Tais materiais e equipamentos serão disponibilizados pela EMBRAPA e diante disto será de 

responsabilidade da CONTRATADA o zelo, a guarda e a conservação dos mesmos. Ressalta-se 

que a ocorrência de qualquer tipo de dano aos equipamentos citados, não serão de 

responsabilidades da CONTRATANTE e da UGP, sendo que a CONTRATADA deverá arcar 

com os mesmos, totalmente.  

 

Quanto do acesso aos pontos de monitoramento, dentro de propriedades particulares e públicas, 

caberá à UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA obter a referida autorização para o acesso. Portanto, a 

CONTRANTE se exime de quaisquer responsabilidades por possíveis eventualidades que 

possam ocorrer. 

 

7.3 Responsabilidade Técnica  

 

A CONTRATADA deverá ser empresa legalmente constituída e possuir registro ativo no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Biologia 

(CRBIO). 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Todos os profissionais, que por ventura, realizarem serviços nas dependências de uma das 

instituições envolvidas, o fato não configurará vínculo empregatício entre o profissional e a 

respectiva instituição, devendo a CONTRATADA arcar com todas as despesas de encargos, 

tributos, e eventuais contestações trabalhistas relativas a este fornecimento. 

 

Para efeito de atendimento às necessidades de deslocamento, a área de atuação será a de objeto 

deste TR, porém, ressalta-se que a UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA poderá agendar com a equipe 

de trabalho da CONTRATADA, reuniões na sede da Embrapa Meio Ambiente ou no 

Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, em Jaguariúna/SP. 

 

A CONTRATADA somente realizará atividades de acordo com as orientações e aprovações da 

UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA e da CONTRATANTE por meio do Departamento de 

Agropecuária e Meio Ambiente, não cabendo a realização de atividades solicitadas por qualquer 

outra pessoa ou instituição.  
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Uma vez emitida a Ordem de Serviço, os profissionais envolvidos deverão estar disponíveis 

para a execução dos trabalhos, inclusive para viagens demandadas, visando à perfeita 

consecução das atividades, além de participar de reuniões previamente ou não agendadas, 

visando discussão de temas relativos à execução do objeto que estiver em pauta.  

 

Os técnicos da CONTRATADA, ao se utilizarem do espaço cedido pela Prefeitura de 

Jaguariúna ou de quaisquer outros parceiros citados neste TR, submetem-se às normas internas 

das entidades, relativas a horários, restrições de áreas, segurança institucional, privacidade, 

medicina do trabalho, dentre outros.  

Jaguariúna, agosto de 2020 

REGIMENTO INTERNO UCE 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 

Art. 1º - A Unidade de Gestão do Programa “Programa Bacias – Conservação e Recuperação de 

Mananciais no município de Jaguariúna”, ora designado UGP-Bacias/Jaguariúna, órgão colegiado com 

atribuições normativas, deliberativas e consultivas, instituiu-se em sua primeira reunião realizada no dia 

08 de Outubro de 2013. 

§1º - A área de atuação da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA será a área de abrangência do Programa, que 

compreende as áreas rurais dentro dos limites do município de Jaguariúna, determinadas especificamente 

conforme Editais a serem publicados periodicamente.  

§ 2º - A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA terá o prazo de duração do referido Programa e sua sede oficial 

será nas dependências da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna-SP. 

 

Art. 2º - São objetivos da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA: 

I. Deliberar, acompanhar e aprovar as ações executivas do Programa Bacias – Jaguariúna; 

II. Apoiar a elaboração e avaliar propostas de Projetos, visando a captação de recursos para a execução 

da etapa de implementação do Programa Bacias-Jaguariúna; 

III. Coordenar as ações da Unidade Coordenadora de Execução - UCE; 

IV. Apoiar a consolidação de políticas públicas que estimulem ações socioambientais na Bacia do PCJ; 

V. Apoiar e promover a integração de órgãos e entidades regionais na gestão dos recursos naturais no 

território da Bacia do PCJ; 
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Parágrafo Único – A Unidade Coordenadora de Execução (UCE) é a entidade definida pela UGP, 

responsável pelo apoio técnico operacional e acompanhamento de todas as ações de campo do 

Programa Bacias Jaguariúna. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º - Compete a UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA: 

I. Promover o debate sobre questões relacionadas à execução do Programa e a gestão de recursos 

naturais no território da Bacia do PCJ; 

II. Assegurar que as ações correlatas do Programa desenvolvidas por cada instituição seja executada de 

forma integrada ao mesmo;  

III. Acompanhar a execução do “Programa Bacias – Conservação e Recuperação de Mananciais no 

município de Jaguariúna”; 

IV. Avaliar e aprovar os Relatórios Descritivos de Acompanhamento (RDA) elaborados pela UCE, 

necessários para a liberação dos Pagamentos por Serviços Ambientais; 

V. Aprovar seu Regimento Interno e atualizá-lo, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO DA UGP 

Art. 4º - A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA é composta por representantes, titular e suplente, do referido 

Programa: Prefeitura Municipal de Jaguariúna; Cervejaria AMBEV; EMBRAPA Meio Ambiente; 

Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil – TNC; Fundação Agência das 

Bacias PCJ; Agência Nacional de Águas – ANA; Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CDRS; Jaguatibaia Associação de Proteção Ambiental;  indicados pelas suas respectivas instituições, 

através de Ofício. 

Art. 5º - A participação de convidados, beneficiários e outros interessados no Programa em reuniões da 

UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA será permitida e incentivada. 

 

Art. 6º - A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA é composta por 08 (oito) membros titulares com direito a voz 

e voto, sendo eles: 

- 1 representante da Prefeitura Municipal de Jaguariúna; 

- 1 representante da Cervejaria AMBEV; 

- 1 representante da The Nature Conservancy - TNC; 

- 1 representante da EMBRAPA Meio Ambiente; 
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- 1 representante da Fundação Agência das Bacias PCJ; 

- 1 representante da Agência Nacional de Águas – ANA; 

- 1 representante da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável - CDRS; 

- 1 representante da Jaguatibaia Associação de Proteção Ambiental. 

§ 1º – Cada membro titular terá um suplente, que o substituirá em caso de impedimento. 

§ 2º – A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA decidirá na eventualidade, pela inclusão de novos membros, se 

assim for de interesse do Programa Bacias - Jaguariúna. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA-EXECUTIVA 

Art. 7º - A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA é constituída administrativamente por seus membros 

formadores e uma Secretaria Executiva: 

§ 1º – A UGP poderá criar Grupos de Trabalho ou outras formas organizacionais de apoio aos trabalhos 

da mesma, definindo no ato de criação sua composição, que podem incluir outras instituições convidadas. 

Sempre que necessário, a UGP poderá solicitar às instituições que a compõem, a indicação de técnicos 

para a composição destes Grupos de Trabalho. 

 

Art. 8º - As funções de Secretaria Executiva serão exercidas pela EMBRAPA Meio Ambiente, no prazo 

de um ano a partir da aprovação deste Regimento, quando a UGP deverá decidir sobre a renovação ou 

nova composição para o exercício de Secretaria Executiva;   

Art. 09º - Compete aos membros que compõem a UGP: 

I – Representar o Programa em todos os espaços pertinentes como: conselhos municipais, colegiados, 

fóruns e eventos, apresentando a proposta do Programa e articulando em prol de seu objetivo; 

II – Internalizar junto à sua instituição, as deliberações pertinentes a ela; 

III – Convidar outros técnicos pertencentes à instituição, e/ou outras pessoas e entidades públicas ou 

privadas para participarem das reuniões da UGP, com direito a voz, mas sem direito a voto; 

IV – Apresentar propostas, discutir e votar as matérias submetidas à UGP; 

V – Solicitar à Secretaria, a convocação de reuniões extraordinárias; 

VI – Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno. 

 

Art. 10º - São atribuições da Secretaria Executiva: 
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 I – Propor à UGP, no início de cada ano, o calendário das reuniões do ano em curso; 

II – Assessorar e secretariar as reuniões da UGP; 

III – Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, fixando-lhes a pauta e coordenando-as; 

IV – Tomar as medidas necessárias ao funcionamento da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA e dar 

encaminhamento às deliberações, sugestões e propostas; 

V – Encaminhar, para análise e parecer dos Grupos de Trabalho, assuntos de sua competência; 

VI – Adotar providências administrativas necessárias ao andamento dos processos;  

VII – Assessorar a UGP; 

VIII – coletar, organizar e divulgar as informações sobre o andamento do Programa; 

IX - Exercer outras atribuições determinadas pela UGP, necessárias ao desenvolvimento das atividades 

do Programa. 

X – Assinar o Parecer Técnico sobre o Relatório Descritivo de Acompanhamento elaborado pela UCE; 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES E DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 11º - A UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA reunir-se-á, ordinariamente, conforme calendário aprovado 

previamente e extraordinariamente, quando convocado pela Secretaria Executiva, por solicitação de 

qualquer membro da UGP. 

Parágrafo único – As reuniões serão realizadas preferencialmente no município de Jaguariúna. 

 

Art. 12º - A convocação dar-se-á com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para as reuniões 

ordinárias e de 10 (dez) dias para as extraordinárias e deverá conter: 

I – a data, o local e o horário em que será realizada a reunião; 

II – a pauta, acompanhada de informações sobre os assuntos a serem discutidos ou deliberados; 

III – cópia das atas que serão submetidas à aprovação. 

 

Art. 13º - As deliberações da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, salvo disposição em contrário, serão 

tomadas por consenso ou, em sua impossibilidade, por maioria dos membros presentes à reunião; 

Parágrafo único – Em caso de empate na votação, a Prefeitura Municipal de Jaguariúna exercerá o direito 

do voto minerva; 
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Art. 14º – O presente Regimento Interno poderá ser alterado por decisão dos membros da UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA, em reunião convocada com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 

 

Art. 15º – Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelas instituições componentes desta 

Unidade de Gestão do “Programa Bacias – Conservação e Recuperação de Mananciais no município de 

Jaguariúna”. 

 

Jaguariúna, 11 de dezembro de 2019. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRA) 

Tomada de Preços nº 010/2020  

Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação de 

mananciais no município de Jaguariúna-SP. 

 

 

 

ANO 1 

 

PRODUTO 

 

% 

PERÍODO EM MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produto 1 6% 
R$ 

8.655,00 
           

Produto 2 7%  
R$ 

10.097,50 
          

Produto 3 7%    
R$ 

10.097,50 
        

Produto 4 7%      
R$ 

10.097,50 
      

Produto 5 7%        
R$ 

10.097,50 
    

Produto 6 7%          
R$ 

10.097,50 
  

Produto 7 7%            
R$ 

10.097,50 

ANO 2 

PRODUTO % 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Produto 8 7%  
R$ 

10.097,50 
          

Produto 9 7%    
R$ 

10.097,50 
        

Produto 10 7%      
R$ 

10.097,50 
      

Produto 11 7%        
R$ 

10.097,50 
    

Produto 12 7%          
R$ 

10.097,50 
  

Produto 13 7%            
R$ 

10.097,50 

Produto 14 10%            
R$ 

14.425,00 

TOTAL 

GERAL 
100% R$ 144.250,00 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO) 
 

Tomada de Preços nº 010/2020 – Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria 

Técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para 

apoio, suporte técnico e acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, 

com a finalidade de viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação 

e recuperação de mananciais no município de Jaguariúna-SP 

 

ANO 1 

 

PRODUTO 

 

% 

PERÍODO EM MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produto 1 6%             

Produto 2 7%             

Produto 3 7%             

Produto 4 7%             

Produto 5 7%             

Produto 6 7%             

Produto 7 7%             

ANO 2 

PRODUTO % 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Produto 8 7%             

Produto 9 7%             

Produto 10 7%             

Produto 11 7%             

Produto 12 7%             

Produto 13 7%             

Produto 14 10%             

TOTAL 

GERAL 
100%  

 

 

Profissionais responsáveis: _______________   CREA/CRBIO ________________  

Profissionais responsáveis: _______________   CREA/CRBIO ________________  

Profissionais responsáveis: _______________   CREA/CRBIO ________________  

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
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Atenção: 1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes 

no Anexo II 

 

Data e assinatura do responsável 

 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela 

documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: 

(Procuração com poderes específicos ou Contrato Social). 

 

Nome:       

Estado Civil:    

Profissão:    

RG:                                   

CPF:                                                             

Endereço completo:       

E-mail Comercial:        

E-mail Pessoal: 

Data de Nascimento: 

Cargo:  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 

155/2016. 

 

_________________, _____, de ________de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: __________________________ 

RG nº: ________________________ 
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ANEXO V 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À  

Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ____________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 

___________________, credencia o(a) senhor(a) 

_______________________________, inscrito(a) no CPF/MF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na Tomada 

de Preços nº 010/2020, referente ao Procedimento Licitatório nº 375/2020, perante a 

Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, interpor recursos 

e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber 

avisos e notificações, e assinar atas.  

 

  Atenciosamente, 

 

____________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________ 

(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 

(CPF/MF e RG do representante da licitante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

Página 57 de 71 
 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

Tomada de Preços nº 010/2020 – Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria 

Técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para 

apoio, suporte técnico e acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, 

com a finalidade de viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação 

e recuperação de mananciais no município de Jaguariúna-SP 

 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e 

do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 

  

    

___________________________________ 

(data) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E FATO SUPERVENIENTE 

 

 

Tomada de Preços nº 010/2020 – Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria 

Técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para 

apoio, suporte técnico e acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, 

com a finalidade de viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação 

e recuperação de mananciais no município de Jaguariúna-SP 

 

 

A signatária, para fins de participação no certame acima, declara sob as penas da Lei, 

que cumpre plenamente as exigências e requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no 

certame, bem como que não existem fatos supervenientes, que venham a 

impossibilitar a sua habilitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no 

art. 27, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

    

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 

________________,__de ___________de 2020 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 

2003/2010 

 

Tomada de Preços nº 010/2020 – Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria 

Técnica, denominado Unidade Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para 

apoio, suporte técnico e acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, 

com a finalidade de viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação 

e recuperação de mananciais no município de Jaguariúna-SP. 

 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº____________ e 

do CPF nº ________________________, DECLARO, para os devidos fins que tenho 

conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de setembro de 2010, que institui a 

obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Município de Jaguariúna, e me 

comprometo que quando da utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa da flora brasileira, os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica devidamente 

cadastrada no CADMADEIRA. 

 

              _____________________, aos ______ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO IX 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA 

_____________, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA 

TÉCNICA, DENOMINADO UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO – 

UCE/JAGUARIÚNA PARA APOIO, SUPORTE TÉCNICO E 

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BACIAS-

JAGUARIÚNA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A FASE DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA A CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-SP 

 

Tomada de Preços nº 010/2020  

Procedimento Licitatório nº 375/2020 

Contrato nº ____/_____ 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.º 1235, na cidade de Jaguariúna, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.410.866/0001-71, neste ato 

representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Maria Emília Peçanha De 

Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-

9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua 

Custódio, nº 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos 

moldes do Decreto Municipal nº 3.534/2017, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE e a Empresa ________________________inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ________________, com sede na ___________________, nº ______ - Bairro: 

________, CEP.: _____________, no Município ____________, Estado ________, 

representada legalmente neste ato por _______________, (Nacionalidade, Estado Civil, 

Profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e inscrito no 

CPF/MF sob nº __________________,  residente e domiciliado na Avenida/Rua 

_______, nº __, Bairro ________, no Município de _____________, Estado de 

_________, que também subscreve, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

1.0 - OBJETO:  

1.1 Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação 

de mananciais no município de Jaguariúna-SP, conforme Termo de Referência e 

demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.  

 

1.2 Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
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2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, 

bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 

contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os 

seus Anexos os seguintes documentos: 

a) Edital da Tomada de Preços nº 010/2020;  

b) Procedimento Licitatório nº 375/2020; 

c) Proposta da CONTRATADA. 

 

 2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 

objeto contratado. 

 

3.0  PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

3.1. O objeto (Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação 

de mananciais no município de Jaguariúna-SP) deverá ser executado em 24 (vinte e 

quatro) meses, contados da data da Ordem de Serviço, conforme Termo de Referência, 

Cronograma de Execução e demais documentos constantes nos Anexos do Edital. 

 

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente em até 

02 (dois) meses da assinatura deste Contrato. 

 

3.2. O contrato terá vigência de 26 (vinte e seis) meses contados da  sua assinatura. 

 

3.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional devidamente habilitado para exercer a 

fiscalização da execução do objeto. 

  

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), 

que, porventura, sejam necessários à execução do objeto e em atendimento às 

legislações vigentes. 

 

3.5. Caberá à CONTRATADA cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento 

deste Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais de 

mercado. 

 

3.6. Observar as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE, bem como 

fazer com que seus empregados os observem. 

 

3.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

 

3.8. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 

CONTRATANTE, ou a terceiros. 
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3.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que 

verificados nas dependências do CONTRATANTE. 

 

3.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

 

3.11. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

 

3.12. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA  englobam atividades dentro 

da área de abrangência do Programa Bacias Jaguariúna, especificamente na área piloto, 

visando dar apoio no que se refere aos trabalhos e atividades desenvolvidos e 

vinculados ao gerenciamento de empreendimentos referentes ao Programa. 

 

3.13 A CONTRATADA exercerá o papel de Unidade Coordenadora de Execução do 

Programa Bacias-Jaguariúna – UCE/JAGUARIÚNA. 

 

3.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal capacitado para executar as 

atividades conforme disposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

 

3.15. A execução e a periodicidade das atividades serão orientadas pela UGP-

BACIAS/JAGUARIÚNA do Programa, bem como realizadas de acordo com as 

necessidades a serem elencadas pela mesma.    

 

4.0 PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ 

(___________________), apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente 

aprovado pela CONTRATANTE. 

 

4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer 

acréscimos, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, 

como também os lucros da CONTRATADA. 

 

4.3 As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.11.03.18.541.0010.2027.3.3.90.39.00 – Ficha 202 – Transferências e 

Convênios Federais - Vinculados. 

 

5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 Os pagamentos serão realizados à CONTRATADA, mediante aprovações dos 

serviços técnicos que forem medidos pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, por meio de 

pareceres técnicos específicos, encaminhados à CONTRATANTE, devidamente 

assinados por técnico responsável pela elaboração do mesmo e, após aprovação, pelo 

responsável pela Secretaria Executiva da UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA, conforme 

Regimento Interno constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 
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5.1.1 Os pareceres técnicos, bem como os respectivos produtos aprovados a serem 

entregues à CONTRATANTE, para fins de prestação de contas junto às auditorias 

realizadas e pagamentos, deverão ser encaminhados aos cuidados da Secretaria de Meio 

Ambiente, por meio dos endereços eletrônicos meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, 

aline@jaguariuna.sp.gov.br e irineu@jaguaiuna.sp.gov.br, para os procedimentos 

técnicos e administrativos. 

 

5.2. Os pagamentos serão liberados em 14 (catorze) parcelas pela CONTRATANTE , 

de acordo com o cronograma (ANEXO II) do Edital, mediante apresentação dos 

produtos previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, 

devidamente aprovados pela UGP-BACIAS/JAGUARIÚNA com descrição de todas as 

atividades desenvolvidas, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal e 

deverá estar assinado pela CONTRATADA. 

 

5.3. Aprovado o produto a CONTRATADA será comunicada e deverá emitir Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) a qual deverá ser enviada aos seguintes endereços eletrônicos 

meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para aline@jaguariuna.sp.gov.br e 

irineu@jaguariúna.sp.gov.br, a qual será conferida e vistada pelos fiscais do Contrato e 

enviada ao responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, para conhecimento, atesto e 

rubrica. 

 

5.3.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento 

pela Administração.  

 

5.4 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de 

Preço n° 010/2020 e o número do Contrato, bem como o Contrato de Transferência 

0540775-00/2020 PCJ, celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Agência das 

Bacias PCJ, por intermédio da Caixa Econômica Federal. 

 

5.5 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na 

qual serão efetivados os pagamentos. 

 

5.5.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ 

da CONTRATADA.   

 

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação da execução dos 

serviços na forma estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a licitante vencedora deverá apresentar a 

relação dos nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os 

comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço), além do pagamento dos salários.  

 

5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições 

realizadas pela licitadora. 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
mailto:meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:aline@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:irineu@jaguaiuna.sp.gov.br
mailto:meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:aline@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:irineu@jaguariúna.sp.gov.br


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

Página 64 de 71 
 

5.9 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da 

fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente 

cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura. 

 

5.10 No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da 

CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros 

na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 

 

6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 

6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, 

nem poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento 

da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste. 

 

7.0 RESPONSABILIDADE: 

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 

deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos 

e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar 

para CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 

CONTRATANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste 

Contrato será sempre a CONTRATADA. 

 

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos 

fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em 

nenhuma hipótese, a alegação de ignorância. 

 

7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada 

de Preços nº 010/2020. 

 

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

8.1 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não 

exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações 

e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 

entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle 

interno e externo, a seus documentos contábeis. 

 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES E REPARAÇÕES: 

9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços 

executados/fornecidos é da CONTRATADA, inclusive a promoção de 
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readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto contratado. 

 

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que 

forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar 

executá-los às custas daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos 

encargos. 

 

10.0 PENALIDADES: 

10.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial 

deste Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo 

processo, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos 

termos dos arts. 86 e 87 da lei Federal nº 8.666/93: 

 

10.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 

para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

10.1.2. Multa, na seguinte situação: 

 

10.1.2.1. de 1% (um por cento) do valor previsto para a parcela, por dia de atraso na 

conclusão e entrega, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada 

totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal 

remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a 

aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA. 

 

10.1.2.2. de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do 

fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que 

será efetivada a rescisão unilateral do contrato. 

 

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

10.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA se penalizada 

poderá, decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a 

CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados 

os motivos determinantes da punição. 

 

10.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa 

ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. 

 

10.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 11.1.2. 
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10.5. A penalidade prevista na cláusula 11.1.2.2 serve como piso de compensação e não 

impede a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser 

apurados em decorrência da conduta da COTNRATADA. 

 

10.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O 

caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era 

possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código 

Civil. 

      

11.0 RESCISÃO: 

11.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 

ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

11.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 

79 da Lei 8.666/93.  

 

12.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1 A CONTRATADA deverá providenciar, tão logo apresente o Plano de 

Trabalho no forma prevista no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, 

a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço prestado junto 

ao órgão de classe competente e respectivo recolhimento. 
 

12.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer 

tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo 

daqueles já executados. 

 

12.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer 

serviço que não atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela 

fiscalização. 

 

12.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na 

execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer 

reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

12.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e 

auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência 

social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, 

em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na 

Legislação Federal (Portaria n.º 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo 

que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da 

CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
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12.6 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita 

autorização da CONTRATANTE. 

 

12.7 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 

deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção 

individual) e EPC (equipamento de proteção coletivo) que se fizerem necessário para a 

execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar 

para CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

12.8 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 

 

13.0. TOLERÂNCIA: 

13.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 

Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 

forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão 

inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

14.0. DA ANTICORRUPÇÃO 

14.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 

forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, so as 

penas da Lei Fedreal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo 

Decreto nº 3.655/2017. 

 

15.0 VIGÊNCIA: 

15.1 O prazo deste será de 26 (vinte e seis) meses contados da assinatura deste Contrato. 

  

16.0 - VALOR DO CONTRATO: 

16.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ________ 

(______________). 

 

17.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 

17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de 

Ciência e Notificação, conforme Anexo X do Edital, relativo, se for o caso, à 

transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

18.0 – FORO: 

18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São 

Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e 

jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Jaguariúna, __de ______ de 2020. 

______________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Secretária Municipal de Gabinete  

 

______________________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

__________________________________    __________________________________ 
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ANEXO X 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 

Procedimento Licitatório nº 375/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação de 

mananciais no município de Jaguariúna-SP. 

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Contratada: __________________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Jaguariúna, _____ de __________ de 2020. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Rita de Cássia Siste Bergamasco 

Cargo: Secretária Municipal de Meio Ambiente 

CPF: 103.864.428-35  

RG: 11.938.039 SSP/SP 

Data de Nascimento: 02/12/1958 

Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, nº 201, Jardim Botânico, 

Jaguariúna,  SP 

E-mail institucional: ritab.secretariameioambiente@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: ritaberg2010@hotmail.com  

Telefone(s): (19) 3867-9774 

Assinatura:______________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pela CONTRATANTE: 

 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária de Gabinete 

RG nº 22.552.439-9 SSP/SP 

CPF nº 120.339.598-13 

Data de Nascimento: 14/05/1966 

Endereço: Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna – São Paulo  

E-mail institucional: secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com 

Telefone(s): (19) 3867-9724 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

Nome: _____________ 

Cargo: _____________ 

RG nº ______________ 

CPF nº _____________ 

Data de Nascimento: _____________ 

Endereço: _________________ 

E-mail institucional: ________________ 

E-mail pessoal: ___________________ 

Telefone(s): (___) __________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO  

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 

Procedimento Licitatório nº 375/2019 
Objeto: Prestação de Serviços em Assessoria Técnica, denominado Unidade 

Coordenadora de Execução – UCE/Jaguariúna para apoio, suporte técnico e 

acompanhamento das ações do Programa Bacias-Jaguariúna, com a finalidade de 

viabilizar a fase de implementação de atividades para a conservação e recuperação de 

mananciais no município de Jaguariúna-SP 

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF 

sob nº 46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita 

no CNPJ\MF sob nº _____________, a dar início a execução do objeto do Contrato nº 

_____, certame em epígrafe, neste Município. 

 

 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 

CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 

 

 

 

OBS. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente. 
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