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Contrato nº 096/2021 

Processo nº. 192/2021 

Pregão Presencial nº. 115/2021 

 

Contratação de empresa para prestação de serviço para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 

Guaranésia, abrangendo a zona rural e distrito de Santa Cruz da 

Prata, de acordo com o Termo de Referência (TR) da Funasa, que 

entre si celebram o município de Guaranésia e EME Engenharia 

Ambiental Ltda. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, portador do 

RG nº MG-2.867.333 e do CPF nº. 472.513.876-20, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu secretário Sr. 

Luís José Pereira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº. 

183.756.856-15 e do RG nº. M-7.306.40, residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, 

nº. 1.183, no Centro, por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E AGROPECUÁRIA, neste ato representado pelo seu secretário, Sr. 

Marco Antônio Basílio, brasileiro, servidor público municipal, portador do RG nº 

M2663674 (SSPMG) e do CPF nº 540.956.466-91, domiciliado na Rua Expedicionário 

José dos Reis, nº. 176, no Jardim Rosana, em Guaxupé/MG, e do outro lado a 

empresa EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, estabelecida na Rua Emílio de 

Vasconcelos Costa nº 85, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.310-250, 

inscrita no    CNPJ sob o nº. 11.466.953/0001-66, representada pelo    Senhor 

Ronaldo Luiz Rezende Malard, brasileiro, casado, engenheiro, portador RG n.º 

860.603 SSP/MG e do CPF n.º 124.719.256-34, firmam o presente contrato nos 

termos constantes da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, nas condições seguintes: 

 

 1. DO OBJETO. Contratação de profissional ou empresa, para prestação de 

serviço para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 

Guaranésia, abrangendo a zona rural e distrito de Santa Cruz da Prata, de acordo com 

o Termo de Referência (TR) da Funasa. 

 1.2. Os serviços deverão ser realizados no prazo de 12 (doze) meses a contar 

da assinatura deste instrumento, conforme especificações no Anexo deste trabalho. 

 

2. DO VALOR. Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais); conforme 

especificações e detalhamento do Anexo I deste instrumento, mediante apresentação 
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da respectiva Nota Fiscal devidamente aprovada pelos diretores requisitantes, 

responsáveis pela fiscalização dos serviços. 

§ 1º Na Nota Fiscal/Fatura deverá estar destacado os valores relativos ao IR, 

INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador 

destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento. 

§ 2º Fica expressamente estabelecido que no preço acima estejam incluídos 

todos os custos diretos e indiretos, referente ao objeto da presente licitação. 

3. DO PAGAMENTO.   

3.1. O pagamento será efetuado em até 12 (doze) parcelas, de acordo com a 

conclusão de cada etapa dos serviços e ateste da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Agropecuária. 

3.1.2. Cada nota fiscal deverá vir acompanhada dos respectivos documentos 

fiscais, já deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no Município 

de Guaranésia, além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribuições 

Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retenção. O prazo para pagamento de cada 

nota fiscal será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do protocolo da 

mesma.  

3.2. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a 

documentação necessária: 

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

b) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

c) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela 

Fazenda do Município do licitante. A certidão de regularidade deve englobar tanto os 

débitos mobiliários quanto os débitos imobiliários, podendo ser apresentada em 

certidão única, que abranja qualquer débito com o município, como em certidões 

distintas para os débitos mobiliários e imobiliários 

3.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou na 

Secretaria de Finanças a critério desta. 

3.4.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas 

válidas. 

 

4. DO REAJUSTE. O preço pelo qual será contratado o serviço será fixo e 

irreajustável, salvo nos casos previstos em Lei. 

5. DAS OBRIGAÇÕES. 

5.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Realizar o fornecimento de modo satisfatório e de acordo com as 

determinações da CONTRATANTE; 
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b) Cumprir todas as determinações designadas pela CONTRATANTE; 

c) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros por sua culpa ou dolo; 

d) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação compatíveis com a obrigação assumida; 

e) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE; 

5.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios já estabelecidos 

anteriormente; 

b) Manter preposto para acompanhar o fornecimento do objeto deste 

contrato, declarando o recebimento de acordo com as especificações, bem como 

atestando a qualidade dos produtos adquiridos, tomando as providencias cabíveis 

caso não atendam as especificações da solicitação. 

c) Notificar o contratado, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas no fornecimento deste contrato e/ou a substituição do produto que não 

atender as especificações. 

 

 6. DAS PENALIDADES. O Contratado que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 

86 e 87 da Lei n° 8.666/93 

 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS.A s despesas com a prestação dos 

serviços objeto do presente contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

Ficha Elemento/Dotação 

 Preservação Ambiental. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02.50.01.18.541.0615.2.037.3.3.90.39.99 

 

 8. DA VIGÊNCIA. O presente instrumento terá vigência a partir de sua 

assinatura e validade até 28/11/2022 podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 

8.666/93. 

 9. DA RESCISÃO. Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista 

direito à contratada indenização de qualquer espécie quando: 

I - Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

II - A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em 

parte, sem prévia e expressa autorização do contratante; 

III - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos art. 77 ao art. 80 da 

Lei n. 8.666/93. 

IV - Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

V - No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, 
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mediante lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços contratados ou por 

ocasião da conclusão destes, conforme objeto da licitação; 

VI - Quando houver deficiência na prestação do serviço; 

VII - Quando a CONTRATADA reiteradamente desobedecer aos preceitos 

estabelecidos; 

VIII – Se houver abandono total ou parcial do serviço; 

IX - Não forem iniciadas as atividades no prazo previsto. 

10. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato será publicado na 

imprensa oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993.  

11. DO FORO. Fica eleito o foro da comarca de Guaranésia/MG, como 

competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, 

com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as 

Cláusulas contratadas. 

 

Guaranésia/MG, 29 de novembro de 2021 

 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito do Município 

 

 

 

Luís José Pereira 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

Marco Antônio Basílio  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária 

 

 

 

Ronaldo Luiz Rezende Malard 
EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/


 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Rua Santa Bárbara, nº. 84 – Centro - CEP 37810-000 – Guaranésia/MG 

Fone / Fax: (35)3555-1200/2245 
Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

Anexo I do Contrato nº.096/2021 
 

Item Especificação Unidade Preço Global 

01 Prestação de serviço para elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 

Guaranésia, abrangendo a zona rural e distrito de 

Santa Cruz da Prata, de acordo com o Termo de 

Referência (TR) da Funasa. 

 
Serv.  

 
R$ 99.000,00 

 

DOS SERVIÇOS: O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB se constitui em importante 

ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais do 

município e, consequentemente, da qualidade de vida da população. Soma-se ao exposto a exigência do 

Plano como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos 

de saneamento básico, assegurando, com isso, a adequada cobertura e qualidade dos serviços 

prestados.  

 

O PMSB deve contemplar os quatro serviços básicos: 

I - Abastecimento de água potável: 

a) Consumo por capita e de consumidores especiais; 

b) Informar as principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como frequência de 

intermitência, perda nos sistemas, falta de licenciamento, falta de controle de qualidade de água, 

necessidades de manutenção, etc;  

c) Informar o custo operacional do sistema instalado;  

d) Caracterização da prestação dos serviços; informar organograma, corpo funcional, indicadores 

operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados; 

e) Informar como é realizada a vigilância da qualidade da água;  

f) Se a prestação de serviços for realizada por Associações, descrever cada uma delas e informar, 

localidades atendidas, número de pessoas que atuam na associação, funcionamento se a associação 

está regulamentada, se possui contrato com o município, etc;  

g) Identificação, quantificação e avaliação de soluções alternativas de abastecimento de água, individuais 

ou coletivas, utilizadas pela população, nas áreas urbanas e rurais, e outros usos nas áreas urbanas 

(industrial, comercial, pública e outros);  

h) Informar todas as deficiências apontadas durante as reuniões dos eventos setoriais;  

i) Preferencialmente, ao final do diagnóstico, incluir um quadro resumo com todos os problemas 

identificados para facilitar a avaliação do prognóstico. 

 

II - Esgotamento sanitário: 

a) Situação do sistema de esgotamento sanitário existente no município, inclusive na área rural;  
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b) Caracterização da cobertura e a identificação das populações não atendidas ou sujeitas a deficiências 

no atendimento a sistemas de esgotamento sanitário (redes coletoras, fossas sépticas e outras soluções);  

c) Identificação, quantificação e avaliação qualitativas de soluções alternativas de esgotamento sanitário 

(fossas sépticas, fossa negra, infiltração no solo, lançamentos direto em corpos d’água, outros), 

individuais ou coletivas, utilizadas pela população e outros usuários nas áreas urbanas e rurais (industrial, 

comercial, serviços, agropecuária, atividades públicas, etc);  

d) Prestador de serviço (como se dá a forma de coleta e destinação final dos esgotos) e fiscalização;  

e) Informação acerca do tipo do solo do município a indicar ou não o sistema de esgoto eleito;  

f) Existência referentes à população de baixa renda e sua forma de acesso aos serviços de saneamentos 

básico;  

g) Informações referentes à população de baixa renda e sua forma de acesso aos serviços de 

saneamento básico;  

h) Estrutura de tarifação e índice de inadimplência;  

i) Caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores técnicos, operacionais, financeiros, 

relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, número de ligações, inadimplência de usuários, eficiência 

comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros. 

 

III – Manejo de resíduos sólidos: 

a) Caracterização do atendimento e identificação da população ou áreas não atendidas pelo sistema 

público de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, para as condições atuais e futuras, quanto à 

população (urbana e rural), tipo, regularidade e frequência dos serviços;  

b) Estimativa da população atendida pelo sistema de público de manejo de resíduos sólidos e limpeza 

urbana, por distrito municipal;  

c) Descrição e análise da situação dos sistemas de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos do município.  

d) Analisar os serviços de varrição e serviços especiais (feiras, mercador, espaços públicos, praias, etc.). 

Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos 

sistemas em operação;  

e) Análise críticas da situação da gestão de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana existentes, 

com análise de indicadores técnicos, operacionais e financeiros (a partir de indicadores do SNIS);  

f) Identificação se há formas da coleta seletivas (cooperativas associações e carrinheiros), quando 

existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e financeira;  

g) Inventário/análise da atuação dos catadores, nas ruas ou nos lixões, identificando seu potencial de 

organização;  

h) Análise da situação socioambiental do sítio desativado que foi utilizado para a disposição final de 

resíduos sólidos do município. No caso da existência de catadores no sítio, identifica-los para a 

possibilidade de incorporá-los a projetos de reciclagem;  

i) Identificação de áreas de risco de poluição / contaminação por resíduos sólidos e as alterações 

ambientais causadas por depósitos de lixo urbano. 

j) Elaboração do PGIRS – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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IV - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 

a) Identificação da infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas de manejo e drenagem das águas 

pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas, quanto à sua atualidade e pertinência, em face dos novos 

pressupostos relacionados ao manejo das águas pluviais;  

b) Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público, incluindo demandas de ações estruturais e 

não estruturais para o manejo das águas pluviais, com análise do sistema de drenagem existente quanto 

à sua cobertura, capacidade e estado das estruturas;  

c) Mapeamento da rede de micro drenagem e análise das condições de operação e manutenção dos 

sistemas existentes;  

d) Verificação da separação dos sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário;  

e) Identificação (representação gráfica dos bairros atendidos pelo sistema de drenagem urbana;  

f) Identificação das deficiências no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidrológicos;  

g) Estudo das características morfológicas e determinação de índices físicos (hidrografia, pluviometria, 

topografia e outros) para as bacias e micro bacias, em especial das áreas urbanas;  

h) Caracterização e indicação cartográfica das áreas de risco de enchentes, inundações, 

escorregamentos, em especial para as áreas urbanas e, quando possível, destacando: hidrografia, 

pluviometria, topografia, características do solo, uso atual das terras, índices de impermeabilização e 

cobertura vegetal;  

i) Estimativa da população residente em áreas de risco e/ou ocupação irregular, quando houver;  

j) Elaboração de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes períodos de retorno;  

k) Análise dos processos erosivos e sedimentológicos e sua influência na degradação das bacias e nos 

riscos de enchentes, inundações e escorregamentos;  

l) Análise de indicadores epidemiológicos de agravos à saúde, cuja incidência na degradação das bacias 

e nos riscos de enchentes, inundações e escorregamentos;  

m) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento. 

São objetivos da elaboração do PMSB: 

I - formular diagnóstico da situação da prestação de serviço na área do município.  

II - definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com 

qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e 

continuidade.  

III - fixar metas físicas e financeiras baseadas no perfil do déficit de saneamento básico e nas 

características locais.  

IV - definir os programas, projetos e ações e os investimentos correspondentes, os mecanismos de 

monitoramento e avaliação do Plano e as ações para emergências e contingências.  

V - estabelecer condições técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e segurança da água 

para consumo humano e os instrumentos para a informação da qualidade da água à população.  

VI - estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas com métodos, técnicas e 

processos simples e de baixo custo que considerem as peculiaridades locais e regionais. 
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A elaboração do PMSB deverá contemplar o atendimento das seguintes diretrizes:  

1. Relatório contendo a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação do PMSB, incluindo análise da 

estratégia participativa adotada na elaboração e revisão do Plano.  

1.1. Controle Social. 

 

2. Ações do PMSB. Apresentação dos seguintes quadros:  

a) Quadro – Total de Objetivos e Investimentos Previstos no PMSB  

b) Quadro – Total das Ações Previstas no PMSB  

c) Quadro – Detalhamento das Ações Previstas por Componente  

d) Quadro – Andamento da Ação: Problemas e Motivos  

e) Quadro – Alternativas de Ações, Responsáveis e Impactos Associados.  

f) Projeção de realização dos serviços / projetos a curto, médio e longo prazo. 

 

3. Relatório contendo os Indicadores para avaliar os resultados do PMSB: eficácia, eficiência, efetividade.  

 

4. Realização de audiência pública: 

4.1. A contratada deverá realizar uma audiência pública final para apresentação e discussão da Revisão 

do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

4.2. A consultoria será a responsável pela apresentação da audiência, ficando ao cargo da contratante a 

disponibilização das condições ideais e local, bem como a divulgação nos meios de comunicação para 

divulgação da mesma.  

4.3. A Consultoria deverá apresentar relatório contendo no mínimo os seguintes itens:  

a) Material relativo à divulgação, conteúdo apresentado no evento, arquivo fotográfico, lista de presença, 

ata e breve resumo interpretativo das intervenções colocadas pelos presentes.  

b) Realização de Audiência Pública ou divulgação nos meios de comunicação oficial do município para 

validação do PMSB.  

 

5. A Contratada deverá encaminhar ao município um Relatório Final dos serviços prestados, incorporando 

na elaboração do PMSB as contribuições pactuadas, dando conhecimento de todos os procedimentos 

realizados e demais orientações para o próximo exercício ou ao final do Contrato firmado, demonstrando 

suas origens, consequências e resultados conclusivos. 

O prazo para execução deste projeto é de 12 (doze) meses. 

A contratada deverá dispor de:  

- Equipe Multidisciplinar;  

- Veículos para realização dos deslocamentos e das visitas;  

- Profissional habilitado para execução dos mapas, croquis, gráficos e tabelas, necessários para os 

projetos;  

- Confecção dos mapas impressos;  

- Organização das Audiências Públicas e Reuniões com as comissões; 

 - Realizar a mobilização/controle social e 
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 - Levantamento de informações e dados primários e secundários junto à comunidade e sítios eletrônicos. 

- As taxas de protocolos, DAE’s e ART’s serão de responsabilidade da contratante; 

- A contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica, para serviços prestados à outras 

prefeituras, com este objeto; 

- Os recursos financeiros necessários para suportar as despesas a serem contraídas serão provenientes 

de recursos próprios da municipalidade e as dotações orçamentárias inseridas na LOA vigente, devendo 

haver previsão para o próximo exercício financeiro. 
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