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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 004/2020 

 

DECLARAMOS QUE RETIRAMOS O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE, 

COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO PROJETO BÁSICO, 

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CUJO 

ENCERRAMENTO DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 15/06/2020. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do 

Horto Florestal “Antônio Anselmo”, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I). 

 

 
Interessada: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 
 

Cidade: Cep 

 

Fone: FAX: 
 

Contato: 
 

Data de retirada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carimbo da empresa e assinatura 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

EDITAL Nº 027/2020 

 

 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairinque, constituída pela Portaria 

n.º 373/2019, faz saber que: 

 

 

 

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, por solicitação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, a licitação do tipo MELHOR TÉCNICA E 

PREÇO, por execução indireta, sob o regime de empreitada a preço GLOBAL, visando a escolha de 

melhor proposta para “elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do Horto Florestal 

“Antônio Anselmo”, e demais especificações técnicas para atendimento às regras estipuladas nesta 

Licitação. 

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 10:00 h do dia 

15/06/2020, junto à Divisão de Licitações, situada na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, 

Mairinque - SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo “DOCUMENTAÇÃO” e outro contendo 

“PROPOSTA de PREÇO”, envelopes estes que às 10:00 h do dia 15/06/2020, serão abertos em ato 

público no local acima descrito. 

A licitação é regida pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações posteriores e, em especial, pelas normas e condições expressas neste edital. 

 

 

1 - OBJETO: “Contratação de empresa elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do 

Horto Florestal “Antônio Anselmo”, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I)”. 

 

 
2 - REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada a preço 

GLOBAL sendo o gerenciamento e fiscalização da execução contratual de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, com base em relatórios a serem 

emitidos pela Engenheira Ely Yasuda Alves Lima de Queiroz, com o fim de acompanhar e fiscalizar 

os serviços e a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, 

especificações e demais pormenores técnicos estabelecidos nos Projetos Básico e Executivo integrantes 

desse edital. 

 

3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: A obra deverá ser executada no prazo de 12 (doze) meses contados do 

recebimento da ordem de serviço. 

 

 

4 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: A Prefeitura somente aceitará propostas 

comerciais até o valor de R$ 77.850,00 (setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), estabelecido 

na planilha orçamentária integrante do Anexo I, desde que os preços unitários e globais não ultrapassem 
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os valores de referência contidos no mesmo anexo. 

 
4.1- Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, irrisório, de valor 

zero, ou excessivo. 

 

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

5.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e após cada 

medição, aprovada pelo engenheiro responsável designado pela FEHIDRO, bem como engenheira 

designada como gestora do contrato pela Prefeitura Municipal de Mainrinque, devendo a Contratada 

emitir a respectiva nota fiscal e fatura, que será encaminhada para pagamento em até 30 (trinta) dias a 

contar de seu recebimento. 

 

5.2. Nos pagamentos efetuados com atraso serão acrescidos: correção monetária pelo índice do 

IPCA/IBGE, juros moratórios legais em 1% (um por cento) ao mês pro rata die, e multa de mora, à 

razão de 2% (dois por cento) pro rata die; acréscimos estes incidentes sobre a (s) parcela (s) em atraso, 

independentemente das perdas e danos. 

 

 

6- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Para participar da licitação os 

interessados deverão: 

6.1-Apresentar carta credencial indicando seu representante, constando no texto AUTORIZAÇÃO para 

que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado 

estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato da qualificação, sendo que 

em ambos os casos, tanto na carta de autorização como a comprovação da qualificação, não poderão ser 

apresentados dentro de quaisquer dos envelopes. (Anexo VI). 

 
6.2- Poderão participar da licitação as empresas cuja finalidade social for compatível e condizente com 

o objeto a ser contratado, que atenderem às exigências deste Edital e que estejam devidamente 

cadastradas junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque, ou ainda, aqueles 

que atenderem a todos as condições exigíveis para o cadastramento até três dias antes à data do 

recebimento das propostas. 

 
6.2.1- Entende-se “por condições exigíveis para o cadastramento” a entrega no protocolo da Prefeitura 

Municipal de toda documentação necessária à obtenção do cadastro, cuja regularidade será analisada até 

a data do recebimento das propostas, facultado a qualquer licitante o acesso aos documentos e eventual 

interposição de recurso do deferimento/indeferimento do cadastro. 

 

 
7- CONDIÇÕES QUE VEDAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: É vedada a participação 

na licitação ao interessado que: 

 
7.1- Tenha para tanto constituído consórcio ou, ainda grupo de empresas; 

 



 
 

4  

7.2- Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
7.3- Tenha registro cadastral suspenso ou cancelado, ou esteja impedido de se cadastrar na Prefeitura 

Municipal de Mairinque. 

 

7.4- Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de 

Mairinque. 

 
7.5- Tenha entre seus sócios alguém que seja membro da Comissão Permanente de Licitações. 

 
7.6- Tenha entre seus Funcionários, Controladores, Dirigentes ou Sócios, o Prefeito, o Vice- Prefeito, 

qualquer Secretário Municipal, Administrador Regional ou Vereador da Prefeitura Municipal de 

Mairinque. 

 
7.7- Em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação. 

 
7.7.1- As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente certame, desde que 

apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente 

e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-

financeira estabelecidos no edital. 

 
8- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Sob pena de DESQUALIFICAÇÃO, os 

envelopes deverão ser entregues totalmente fechados, indevassáveis e rubricados em seus fechos, um 

deles com a designação “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, destinada aos documentos para 

habilitação, conforme item “9” e seus subitens deste edital e, o outros dois com a designação 

“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA” e “ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA 

COMERCIAL”, conforme item “10” e seus subitens deste edital. 

 
8.1- Os envelopes deverão conter em sua parte externa, respectivamente, as seguintes referências: 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. 

“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”  

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO  

CNPJ 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. 

“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO  

CNPJ 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. 

“ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO  

CNPJ 

 

 

9- HABILITAÇÃO: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem em ordem, válidos e 

numerados os documentos a seguir mencionados, os quais deverão vir contidos no ENVELOPE Nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO, em uma via cada, no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou servidor da administração, salvo se no documento constatar que deverão ser 

aceitos no original, ou ainda, por publicação no órgão da Imprensa Oficial, sendo: 

 
9.1- A HABILITAÇÃO JURÍDICA e FISCAL consistirá em: 

 

9.1.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pela Prefeitura Municipal Mairinque, dentro 

do prazo de validade, e compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de original ou 

cópia reprográfica devidamente autenticada, ou comprovante de protocolo da documentação necessária 

à expedição do CRC até o 3º (terceiro) dia imediatamente anterior à data designada para o recebimento 

dos envelopes da proposta. 

 
9.1.2- Na hipótese de os documentos necessários à expedição do CRC estarem vencidos na data 

estabelecida no preâmbulo deste edital, estes deverão ser apresentados independente da vigência de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 
9.2- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 
9.2.1- Para verificação da boa situação financeira do licitante, este deverá apresentar cálculo mediante a 

apuração de dois indicadores contábeis, devendo os resultados das operações serem iguais ou superiores 

a 1: 

 
 

Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 
 
 

 
Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 
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9.2.3- Comprovação de capital social mínimo de R$ 7.785,00 (10% (dez por cento) do valor estimado), 

conforme inciso III, parágrafo 2º e 3º, Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.3- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 
9.3.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto da licitação, através de atestado(s) ou certidão(ões) de 

Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoa(s) direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) nas entidades profissionais competentes, que ateste(m) a execução de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da parcela de maior relevância abaixo definida: 

 

1.4 – Caracterização da vegetação e levantamento fitossociológico – 118,056 horas 
 

9.3.1.1 - Será permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução. 

 

9.3.1.2 - Em não constando todas as informações no atestado, é possível apresentar anexos, 

documentos complementares tais como nota fiscal, contrato e outros pertinentes, com dados suficientes 

para cumprimento da exigência editalícia. 

9.3.2 – Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico – CAT‟s, emitidas pela 

entidade profissional competente e em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará(ão) 

pela execução dos serviços contratados e que tenha(m) vínculo profissional com a empresa licitante na 

data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de 

mesmas características às parcelas de maior relevância definidas no subitem 9.3.1; 

 
9.3.3.1 – O vínculo profissional descrito no subitem 9.3.2 poderá ser comprovado mediante contrato 

social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços; 

 

9.3.3.2 - Prova de registro ativo dos componentes da equipe técnica em seus respectivos Conselhos de 

Classe Profissional, por meio de cópias legíveis dos registros, cuja autenticidade seja aferida 

eletronicamente por sítios oficiais ou reconhecida em Cartório; 

 
9.3.4 – Atestado de visita emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. 
 

9.3.4.1. As visitas técnicas poderão ocorrer até o dia útil anterior à abertura das propostas, em um 

dos dias a escolha do interessado, mediante agendamento prévio (com 24hrs de antecedência), na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, pelo telefone (11) 4718-8647, a 

qual ocorrerá com o acompanhamento de um dos engenheiros designados pelo setor que firmará 

atestado de visita técnica do anexo X. 

 

9.3.4.2. No caso de o interessado não realizar a visita técnica, assumirá a responsabilidade pela 

ocorrência de eventuais prejuízos que vir a incidir, não podendo, em nenhum momento alegar 
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incapacidade ou impossibilidade de execução do objeto, sem assumir o ônus de tal constatação. 

 

9.4 – GERAIS, consistente em: 
 

9.4.1 – Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a participação na 

licitação. 

 
9.4.2 – Declaração expressa de aceitação integral nas normas e condições estabelecidas no edital, bem 

como submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especiais que regem a matéria. 

 
9.4.3 – Declaração assinada pelo responsável da empresa, que não outorga trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e, qualquer trabalho aos menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
9.4.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem ter preferência no critério de 

desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, deverão apresentar dentro do envelope de documentação, também declaração 

(Anexo V) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o 

caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e que querem exercer a preferência no 

critério de desempate no julgamento das propostas de preços. 

 
9.4.4.1 – A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será comprovada mediante 

apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8º da Instrução Normativa nº 

103, de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro  do Comércio – DNRC. 

 
9.4.4.2 – Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as Mes e EPP‟s deverão 

apresentar toda a documentação exigida no item 9, mesmo que esta apresente alguma restrição com 

relação à regularidade fiscal. 

 

9.4.4.3 – Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às Mes e EPP‟s 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 

declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.4.4.4 – A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação. 

 

9.4.4.5 – Documentos autenticados digitalmente pelo CENAD e/ou outros órgãos competentes deverão 

ser validados junto ao cartório (selo de autenticidade). 

9.5 – A licitante deverá comprovar as qualificações acima apresentando documentos pertinentes a sua 

natureza jurídica. 
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10- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:  

 

A) ENVELOPE 02 - PROPOSTA TÉCNICA  

10.1. No envelope da proposta - Envelope “02”, deverão ser apresentados os documentos relativos à 

pontuação técnica da participante conforme critérios estabelecidos abaixo.  

 

10.2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  

A avaliação da qualificação técnica será apurada de acordo com tabela de pontuação, detalhada abaixo:  

 

Profissional a pontuar 

Engenh

aria 

Floresta

l 

Ciência

s 

Biológic

as 

Engenh

aria 

Ambien

tal 

Geograf

ia 
Ecólogo 

Gestor 

Ambien

tal 

Técnico de nível superior responsável 

pela elaboração do banco de dados 

geográficos  

5 pontos 5 pontos 
10 

pontos 
-  -  - 

A – Qualificação técnica (10%) 

Comprovar por meio de certificados ou publicações a 

elaboração de plano de manejo de unidade conservação  

Pontuação 

Até 01 plano 01 ponto 

02 e 03 planos 03 pontos 

04 ou mais planos 05 pontos 

  

Comprovar por meio de certificados ou publicações a 

elaboração de estudos de caracterização de vegetação, 

diagnóstico de fauna ou projeto de recuperação de áreas 

degradadas  

Pontuação 

Até 01 trabalho 01 ponto 

02 e 03 trabalhos 03 pontos 

04 ou mais trabalhos 05 pontos 

Pontuação Máxima: 10 pontos 

B – Nível de formação (30%) 

Profissional a pontuar Doutorad

o 

Mestrado Especialização Total de 

pontos 

(máx.) 

Ciências Biológicas  10 pontos 8 pontos 5 pontos 10 

Engenharia Florestal  10 pontos 8 pontos 5 pontos 10 

Engenharia Ambiental  10 pontos 8 pontos 5 pontos 10 

Pontuação Máxima: 30 pontos 

C – Equipe técnica (60%) 
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Técnico de nível superior responsável 

pelos levantamentos de dados do meio 

físico 

 -  - 5 pontos 
10 

pontos 
 -  - 

Técnico de nível superior responsável 

pela caracterização da vegetação e 

levantamento fitossociológico 

10 

pontos 

10 

pontos 
 -  - 5 pontos  - 

Técnico de nível superior responsável 

pelo levantamento de fauna  
- 

10 

pontos 
 -  - 5 pontos  - 

Técnico de nível superior responsável 

pela sistematização das informações 

geradas 

5 pontos 
10 

pontos 

10 

pontos 
 -  - 5 pontos 

Técnico de nível superior responsável 

pelo zoneamento e sistemas de gestão  
 - 

10 

pontos 

10 

pontos 
 -  - 5 pontos 

Pontuação Máxima: 60 pontos 

 

10.2.1 - Um profissional da equipe técnica poderá assumir até 3 (três) funções técnicas. 

 

B) ENVELOPE 03 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.3 Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) 

via, conforme Anexo VII, devidamente digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar 

de forma clara e precisa os elementos e requisitos seguintes: 

  
10.3.1- Identificação da licitação. 

 

10.3.2- Planilha Orçamentária, com os preços unitários e totais ofertados para a obra (com todas as 

composições de preços de todos itens ofertados), elaborada em papel timbrado do proponente e 

devidamente assinada. 

10.3.3- Cronograma Físico Financeiro fornecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, em 

conformidade com o prazo estabelecido no item “3” deste edital, elaborada em papel timbrado do 

proponente e devidamente assinada; 

10.3.4- Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros todas as despesas de custos como, por 

exemplo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e 

trabalhistas, limpeza do local durante a execução das obras, custos e benefícios, tributos e quaisquer 

outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a execução total da obra, inclusive as 

decorrentes de confecção, sempre que solicitadas pela Prefeitura Municipal de Mairinque, de placas 

alusivas ao objeto da presente licitação; 

 

10.3.5- Prazo para execução total do contrato, de conformidade com o item “3” deste edital; 
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10.3.6- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta (60) dias, contados da data 

da entrega da mesma; 

10.3.7- Data e assinatura devidamente identificada do proponente sob a denominação ou razão social; 

10.3.8- Será desclassificada a proposta comercial que apresentar preço unitário ou global simbólico, 

irrisório, de valor zero, ou excessivo ou deixarem de atender os itens supra; 

 

10.3.9- Os preços unitários e totais propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais 

estimados pela Prefeitura Municipal de Mairinque; 

 

10.3.10- A Comissão Permanente de Licitação analisará as propostas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções necessárias, no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

11- PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: A presente licitação será processada nos termos do 

disposto no art. 43 da lei 8.666/93 e suas alterações, observando-se que: 

 
11.1- O documento relativo ao credenciamento, Anexo VI, deverá ser entregue à Comissão Permanente 

de Licitações, separadamente dos envelopes, acompanhado de documento que identifique o 

credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo no caso de preposto mencionar os 

poderes a que está investido, sendo que para desistência de interposição de recurso, tal poder deverá ser 

expresso. 

 
11.1.1- O documento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório; 

 
11.1.2- Quando o proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser 

apresentado o contrato social ou estatuto da empresa em original ou por cópia autenticada. 

 

 
12- ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO: 

 
12.1- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 

 
12.1.1- No local, dia e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitações 

iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 

COMERCIAL, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes 

credenciados, procedendo, a seguir, a abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO; 

 
12.1.2- Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e rubricados 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus 

representantes credenciados; 
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12.1.3- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – 

Documentação, através dos credenciados para tanto, sendo inserida em ata, a pedido das partes, toda e 

qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da Comissão e 

licitantes ou seus credenciados; 

 
12.1.4- Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do Estado, para o conhecimento de 

todos os participantes; 

 
12.1.5- Poderá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinar o prosseguimento dos 

trabalhos com a abertura do “ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA”, se à sessão comparecerem 

todos os interessados e manifestarem expressa renúncia ao direito de interposição de recurso, 

devidamente consignado em ata; 

 

12.1.5.1- Manifestada a intenção de interpor recurso por qualquer dos interessados presentes ou, não se 

fazendo representar todos os interessados, os trabalhos serão suspensos até final decisão da fase 

recursal, na forma prevista neste edital; 

 

12.1.6- Os envelopes PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL das proponentes inabilitadas, ficarão à 

disposição das mesmas, após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o 

prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 

 
12.2- Critérios para o julgamento da documentação: 

 
12.2.1- Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 

 
a) Apresentarem a documentação incompleta ou borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes 

essenciais, sem a devida ressalva; 

 
b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus subitens. 

 
12.2.2- Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Prefeitura poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação. 

 
12.3- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA: 

 
12.3.1- Os envelopes PROPOSTA TÉCNICA das empresas habilitadas serão abertos no local 

mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência 

expressa de interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após decorrido o prazo para 

interposição de recursos ou julgados interpostos, cuja data e horário será comunicado através da 

Imprensa Oficial do Estado; 

 
12.3.2- Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação as 
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exigências e formalidade previstas no edital. 

 
12.3.3- As propostas técnicas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a sua 

leitura; 

 
12.3.4- As PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas pela CPL com suporte técnico da Comissão de 

Apoio Técnico pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, a ser instituída 

através da publicação de portaria, ficando, nesse caso, sob sua guarda, devidamente fechado, o 

ENVELOPE “03” das empresas participantes. 

 

12.3.5- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura de Envelope nº 02 – 

PROPOSTA TÉCNICA, através dos credenciados para tanto, devendo toda e qualquer declaração 

pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da Comissão e pelos proponentes. 

 

12.3.6 – Após análise e julgamento das propostas apresentadas, a CPL divulgará as empresas 

participantes o resultado da classificação, abrindo-se prazo de recurso. 

 

12.3.7 - Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será encerrada, 

sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado. 

 
12.4- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL: 

 
12.4.1- Os envelopes PROPOSTA COMERCIAL das empresas habilitadas serão abertos no local 

mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de julgamento e classificação das 

PROPOSTAS TÉCNICAS, se houver desistência expressa de interposição de recursos, feita pelas 

proponentes, ou após decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados interpostos, cuja data 

e horário será comunicado através da Imprensa Oficial do Estado; 

 
12.4.2- Uma vez abertas as PROPOSTAS COMERCIAIS, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, 

não sendo admitidas providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 

apresentarem em relação as exigências e formalidade previstas no edital. 

 
12.4.3- As propostas técnica serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a sua 

leitura; 

 

12.4.4- Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura de Envelope nº 03 – 

PROPOSTA COMERCIAL, através dos credenciados para tanto, devendo toda e qualquer declaração 

pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da Comissão e pelos proponentes. 

 

12.4.5 - Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será encerrada, 

sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado. 
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12.4.6 - Serão desclassificadas as propostas comerciais que:  

 

a - Estiverem em desacordo com o edital; 

b- Apresentarem preços baseados nos de outras propostas; 

c- Com preços unitários e globais acima dos valores estimados no “Anexo I” deste edital; 

d- No caso de a proposta ser considerada inexequível, a Comissão solicitará justificativas detalhadas 

da composição de custos para a avaliação dos preços; 

 

 
12.5- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA 

COMERCIAL: 

 
12.5.1- As propostas serão julgadas pelo critério de Técnica e Preço. 

 

12.5.2 – Será atribuído à Proposta Técnica “Envelope 02”, o índice técnico (IT) que será obtido 

conforme demonstrado pela fórmula abaixo: 

 

IT = Soma dos pontos atribuídos na avaliação técnica individual por item 

Maior pontuação de índice técnico das propostas avaliadas 

 

12.5.3 –  À empresa qualificada, e aprovada a avaliação da PROPOSTA TÉCNICA será atribuído à 

Proposta Comercial - “Envelope 03”, o índice preço (IP) que será obtido conforme demonstrada pela 

fórmula abaixo: 

IP = Menor preço dentre as propostas oferecidas 

Preço individual de cada proposta 

 

12.5.4- Será vencedora a licitante que, classificada nos CRITÉRIOS DE TÉCNICA E DE PREÇO, 

obtiver maior somatória dos índices finais (IFS), apurados em conformidade com o “critério de cálculo 

para julgamento”, descritos na fórmula abaixo: 

 

IFS = ( IT x 6,0) + ( IP x 4,0) 

Onde: IFS = Índices Finais; IT = Item e Técnica; IP = Item e Preço. 

 

12.5.5 - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que ensejaram a 

desclassificação. 

 
12.5.6 – No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 

conforme disposto no § 2 do art. 45 da Lei 8.666/93. 

 

12.5.7 - No curso da licitação serão observadas para as Micro Empresas e as EPPs, as disposições 

determinadas pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006. 
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13- ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

 
13.1- Os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de Licitações e 

dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolados no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Mairinque, com endereço a Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque 

– SP, das 09h às 16h, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de entrega dos envelopes; 

 

13.2- Os recursos deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de Licitações e dirigidos ao 

Presidente da Comissão, devendo ser protocolados no Setor de Licitação e Contratos, no prazo e na 

forma dispostos na Lei; 

 
13.3- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser dirigido através do e-mail glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br ou 

protocolado junto a Divisão de Licitações, telefone (11) 4718- 8677/8655, em dias úteis, no horário de 

09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia 

ora se utiliza. 

 
14- PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:  

 

14.1- O adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato, no prazo de cinco (05) dias corridos da data 

em que for convocado, prorrogável uma única vez por igual período mediante justificativa aceita pela 

administração, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

14.2- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), referente aos serviços a serem executados. 

 

14.3 - No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar declaração atestando que não 

possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista. 

 

15- PENALIDADES 

 

15.1- Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o adjudicatário/contratada ficará 

sujeito às seguintes penalidades, sempre assegurada a oportunidade de ampla defesa e contraditório, 

sendo respeitado o procedimento previsto em lei e a proporcionalidade das sanções: 

 

15.1.1 advertência; 

 
15.1.2- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 

 
15.1.2.1- Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
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15.1.2.2- Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à multa de 

0,5% (meio por cento) do valor do empenho por dia de atraso; 

 
15.1.2.3- Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do empenho. 

 
15.1.2.4- Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

 

15.1.2.5- Demais infrações cometidas por este contrato: multa de 5% do valor originalmente contratado, 

a qual incidirá especificamente por cada infração. 

 
15.1.2.6- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou 

irregularidade a que deu origem. 

 
15.1.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo de até dois (02) anos; 

 
15.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta 

das dotações orçamentárias: 

 

Repasse – Classificação Funcional nº 04.127.0008.2.382 – Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 – Ficha n.º 365. 

 
17- DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: Os custos estimados para o serviço é de R$ 

77.850,00 (setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), objeto da licitação são os valores 

mencionados na planilha orçamentária constante no Anexo I. 

 
18- DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

 

Anexo I – Projeto Básico;  

Anexo II – Modelo de Declaração – (item 9.4.1); 

Anexo III – Modelo de Declaração – (item 9.4.2); 

Anexo IV – Modelo de Declaração – (item 9.4.3); 

Anexo V – Modelo de Declaração que se enquadra no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06; 

Anexo VI – Carta Credencial; 

Anexo VII – Proposta Comercial; 

Anexo VIII – Minuta do Termo de Contrato; 

Anexo IX - Modelo de Termo de Notificação; 

Anexo X – Modelo de Atestado de Visita Técnica 
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19- DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se à presente licitação as seguintes disposições gerais:  

19.1- Poderá haver entrega de envelopes via postal; 

19.2- Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se admitindo 

que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 

 

19.3- A Prefeitura Municipal de Mairinque se reserva no direito de somente contratar com o 

adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está em dia com todas as suas 

obrigações legais, fiscais e com Seguridade Social, situação que deverá manter durante todo o prazo 

contratual. 

 

19.4- As licitantes poderão obter junto a Divisão de Licitações, com endereço indicado no preâmbulo 

deste edital, à partir do dia XX de XX de 2020, de segunda a sexta-feira das 9h às 16h, 01 (um) único 

exemplar da pasta contendo este EDITAL e elementos que o integram. 

 

19.5- Serão destruídos os envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes desclassificados que não 

retirarem os seus, em até 30 (trinta) dias da data de publicação da homologação/adjudicação do certame 

pertinente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto aqueles cujos procedimentos licitatórios 

estiverem sob apreciação judicial. 

 

19.6- As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

19.7- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

19.8- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

 

19.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 

Mairinque. 

 

19.10- É facultada a Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública. 

 

19.11- As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo 

determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/ inabilitação. 

 

19.12- O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

19.13- As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

19.14- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por 

qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo. 

 

19.15- A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital. 

 

19.16- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação ao 

contrário da Comissão. 

 

E para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital fixado no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Mairinque, no lugar de costume, bem como publicada no Diário Oficial do Estado e em 

jornal de grande circulação regional, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

 

 

 

Mairinque, 08 de maio de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020 

============================================================== 

PROJETO BÁSICO 

============================================================== 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DO HORTO FLORESTAL 

“ANTÔNIO ANSELMO” (PMHFAA) 

 

1. Apresentação Institucional do Tomador: 

A atual administração municipal de Mairinque tem como uma de suas metas governamentais a integração 

das questões relacionadas à conservação dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade em suas políticas 

públicas. Para tanto, a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, por 

meio do DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA promove a elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Municipal do Horto Florestal “Antônio Anselmo”. 

 

2. Área de Atuação: 

Este empreendimento enquadra-se no Programa de Duração Continuada – PDC 1, na área de atuação de 

informações para a gestão dos recursos hídricos, com ação voltada à caracterização do território dos 

municípios sobre uso e ocupação do solo, recursos hídricos e vegetação natural remanescente, inserido no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, período 2016-2019 (BRAGA, 2017). 

3. Introdução 

A principal estratégia para a conservação da biodiversidade de áreas naturaisno contexto urbano é a sua 

proteção legal. A criação de Parques, dentre outras áreas legalmente protegidas que correspondem a Unidades 

de Conservação (UC) de Proteção Integral, permitem a conservação do ecossistema e a interação da 

comunidade com a flora e a fauna presentes nestes locais (SNUC, 2000 e alterações posteriores).  Além de 

proteger a biodiversidade, a proposta é potencializar a disseminar o conhecimento sobre os benefícios da 

natureza, do pertencimento dessas áreas e a responsabilidade humana de sua conservação. 

Sob essa perspectiva, o município de Mairinque, SP, promulgou a Lei Municipal nº. 2318, em 29 de 

novembro de 2000 (com alterações posteriores) (MAIRINQUE, 2018), a qual cria o Parque Municipal do 

Horto Florestal “Antônio Anselmo”, uma UC de proteção integral que compreende um fragmento florestal 

secundário conservado de Mata Atlântica inserido no centro urbano deste município.  

O estabelecimento de uma Unidade de Conservação (UC) implica em constituir ferramentas que permitam 

gerir e conservar efetivamente a área natural protegida. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
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(SNUC - Lei Federal n. 9985/2000 e alterações posteriores) estabelece que as UCs devem possuir um Plano de 

Manejo (PM). Trata-se de um documento técnico, baseado nos objetivos gerais da UC a que corresponde, para 

orientar e direcionar as ações específicas de manejo e gestão da área (SÃO PAULO, 2014). 

Nesse sentido, o PM deve apresentar o respectivo zoneamento da UC, zona de amortecimento (exceto 

APAs) e, quando conveniente, corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Deve ser elaborado visando a orientação 

estratégica, além de fiscalização in situ e integração socioeconômica, cumprindo etapas e procedimentos que 

sigam essa abordagem. Após sua finalização deveser submetido ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (CONDEMA), acompanhado de resumo executivo que contenha dados relevantes sobre a UC, e as 

respectivas estratégias de gestão da área. 

O processo de elaboração de um PM deve ser conduzido por meio de processo de participação e 

articulação dos diferentes agentes sociais que interagem no seu território e áreas de influência. Essa premissa 

garante a adequação dos meios de exploração dos recursos naturais, econômicos e socioculturais, com base em 

princípios e diretrizes previamente acordados, porém lastreados dentro da perspectiva do desenvolvimento 

sustentável e do embasamento técnico e legal incidente no território. 

Considerando a extrema importância do PM para a gestão de UCs, verifica-se a urgência na elaboração de 

um PM para o Parque Municipal do Horto Florestal “Antônio Anselmo”, visto que sua criação data do ano 

2000, e que as pressões antrópicas sobre está área protegida persistem desde sua criação, elevando-se com o 

tempo. Para tanto, torna-se necessário a contratação de serviços técnicos especializados para o 

desenvolvimento de todas as etapas desse documento. 

A contratada deverá elaborar um diagnóstico técnico sobre a UC, por meio do levantamento e análise de 

fatores bióticos, abióticos e socioculturais da localidade; identificar espécies de flora e fauna relevantes e alvos 

para a conservação; investigar e apresentar as relações da UC com a comunidade; avaliar o grau de 

conservação e a vocação de uso das áreas, entre outros fatores que subsidiem a tomada de decisões para gestão 

do território. 

Com vistas a obter informações de cunho técnico, a contratada deverá dispor de especialistas e 

pesquisadores que fomentem a discussão e elaborem relatórios sobre temas diversos de interesse da gestão, 

subsidiando as diretrizes para o ordenamento territorial e a elaboração do diagnóstico técnico, sempre 

orientados pelas legislações pertinentes. 

Em continuidade, a etapa de zoneamento e sistemas de gestão incluirá a integração das informações dos 

Diagnósticos Técnicos e oficinas participativas, a elaboração de Proposta Preliminar de Zoneamento, a 

estruturação dos Programas de Gestão, por meio da realização de oficinas e apresentação aos atores sociais. 

 

4. Justificativa 
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O município de Mairinque surgiu às margens da ferrovia e ao longo de seu território foram demarcadas 

áreas em que foram plantados eucaliptos (Eucalyptus sp.) para servirem de combustível para as locomotivas. O 

conjunto destas áreas foi denominado Horto Florestal, nas primeiras décadas do século XX. Nesse período, o 

município de Mairinque foi denominado como um dos cinco distritos florestais de São Paulo. 

Com o intuito de preservar a biodiversidade e história locais, o governo municipal de Mairinque delimitou 

a área específica para a criação do Parque Municipal do Horto Florestal “Antônio Anselmo” - PMHFAA (Lei 

Municipal 2318/2000 e alterações posteriores) (Figura 1). Uma porção da área total do antigo Horto Florestal 

sofreu pressão da expansão urbana, deixando de pertencer ao PMHFAA no decorrer de sua história.  

 
Figura 1: Entrada principal do Parque Municipal Horto Florestal Antônio Anselmo (PMFHAA), 

Mairinque/SP. 

 

Ainda assim, em áreas com pressão antrópica menos severa, é possível observar a regeneração natural de 

espécies arbustivo-arbóreas típicas da Mata Atlântica (MARTINEZ; CARDOSO-LEITE, 2016; FEHIDRO, 

2017), como Nectandra oppositifolia (canela ferrugem), e espécies de Myrtaceae típicas de áreas mais 

conservadas da floresta. Espécies arbustivo-arbóreas consideradas secundárias tardias (BUDOWSKI, 1965) 

potencializam a permanência de outras formas de vida vegetal, as quais se associam com a fauna local, 

mantendo a dinâmica florestal. O incremento de espécies por meio de plantio voluntário levou o PMHFAA a 

possuir atualmente um fragmento florestal em estágio sucessional médio de regeneração (Resolução 

CONAMA n. 10/1993). 

 Importante mencionar que este parque se destaca por sua localização estratégica na paisagem da região: 

está próximo ao remanescente florestal conservado conhecido como no município como Mata do Burrinho e 

próximo aos remanescentes florestais protegidos legalmente pela UC Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Itupararanga (Lei Estadual nº 10.100/1998). O PM vigente desta APA destaca os importantes remanescentes 

florestais às margens da represa de Itupararanga, inseridos no município de Mairinque (FUNDAÇÃO 

FLORESTAL, 2018). Dados do diagnóstico ambiental realizado pelo projeto financiado pelo Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos (FEHIDRO, 2017), que visou a caracterização e diagnóstico das Áreas de Preservação 
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Permanente do município de Mairinque, demonstram que em escala de paisagem, os fragmentos florestais 

protegidos pela APA e o PMHFAA estão muito próximos, formando um importante corredor para a 

biodiversidade local e regional.  

Além da riqueza natural, o PMHFAA apresenta-se como patrimônio histórico municipal, apresentando 

construções do século XIX que hoje são utilizados para a realização de atividades de Educação Ambiental, 

entre outras existentes no local. Outro uso do espaço é a instalação do viveiro municipal de mudas de espécies 

nativas, utilizadas na arborização urbana e recomposição florestal, além da existência de um jardim e lago 

temáticos em homenagem à imigração japonesa no município.  

 A paisagem singular formada por um mosaico de Mata Atlântica e floresta plantada de Eucalyptus sp., 

somadas a sua localização estratégica na paisagem regional e importância histórica relacionada à conservação 

no estado de São Paulo, torna o PMHFAA um parque de relevância singular tanto para o município de 

Mairinque, como para a região em que está inserido. No entanto, está limitado por ausência de ferramenta 

oficial que oriente a tomada de decisões. Dessa forma, a elaboração do PM é fundamental como instrumento 

legal de gestão pública do parque, direcionando as ações de manejo sustentável para equilíbrio entre proteção 

da biodiversidade, conservação do patrimônio histórico e bem-estar humano. 

 

5. Objetivos  

5.1. Objetivo Geral  

 Elaborar o Plano de Manejo do Parque Municipal do Horto Florestal “Antônio Anselmo” no 

município de Mairinque/SP; 

 

5.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar a região onde se localiza o PMHFAA nos aspectos ambiental, econômico, social, físico, 

histórico e cultural, bem como sua contextualização nas esferas federais e estaduais;  

 Elaborar um levantamento da legislação pertinente;  

 Caracterizar o PMHFAA nos aspectos abióticos e bióticos; 

 Elaborar o zoneamento com regras e diretrizes para as áreas da UC; 

 Definir os programas de gestão, com linhas de ação e projetos específicos; 

 Registrar o Parque no Cadastro Nacional de UCs; 

 

6. Material e Métodos 

6.1. Caracterização da área de estudo  

Localizado no Estado de São Paulo, o município de Mairinque possui uma área de aproximadamente 

20,96 ha (210 km2), situa-se a uma latitude 23º32'45"S e a uma longitude 47º11'00"O, estando a uma altitude 
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de 850 metros. Sua população estimada para o ano de 2010 foi de 43.223 habitantes (IBGE, 2010). 

O PMHFAA situa-se no centro da área urbana do município de Mairinque, SP, acesso pela Avenida 

Cargill, seguindo à Rua do Horto, com coordenadas geográficas 23
o
32„42‟‟S e 47

o
10‟17‟‟O. A demarcação da 

área atualmente reconhecida como Parque, foi inicialmente um Horto Florestal em virtude da necessidade de 

combustível para as locomotivas no século XX. O histórico de uso do solo com plantio de Eucalyptus sp. para 

extração de madeira decorre do ano de 1903. Registros históricos do município apontam para o término da 

extração de madeira em meados de 1950.  

Pela necessidade de mão de obra para manejo madeireiro dos Eucalyptus sp., em uma das áreas do Horto 

Florestal foi implantada uma vila de moradores. Posteriormente essas residências foram cedidas aos sucessores 

dos primeiros, na condição de que fossem servidores públicos municipais e que não possuíssem residências 

próprias. Assim, o PMHFAA apresenta-se como mosaico composto por construções do período em que existia 

o Horto Florestal, a vila de moradores e um fragmento florestal secundário conservado, com cerca de 60 anos 

de regeneração natural. 

O fragmento florestal secundário presente no parque pertence à fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa 

(FOD). Apresenta regeneração natural com cerca de 60 anos, na qual se observam diversas espécies arbóreas 

desta fitofisionomia tais como Nectandra oppositifolia, Cedrella sp., identificadas como não pioneiras 

(GANDOLFI, 1995), além de espécies da família Myrtaceae, de dispersão zoocóricas. Tais espécies arbustivo-

arbóreas são características de vegetação mais conservada. Em projeto financiado pelo Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO, 2017), que visou a caracterização e diagnóstico das Áreas de Preservação 

Permanente do município de Mairinque, foi possível em campo verificar a presença de sub-bosque, epífitas e 

lianas lenhosas no PMHFAA (Figuras 2 e 3). Esse diagnóstico corrobora com a classificação do fragmento em 

estágio sucessional médio de regeneração (Resolução CONAMA n. 10/1993).  
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Figura 2. Área do interior do parque, com sub-bosque conservado.Parque Municipal Horto Florestal 

Antônio Anselmo (PMFHAA), Mairinque/SP 

 
Figura 3. Densa cobertura de vegetação nativa no interior do parque, com espécies pioneiras e não 

pioneiras. Parque Municipal Horto Florestal Antônio Anselmo (PMFHAA), Mairinque/SP 

6.2. Metodologia 

Os procedimentos para a elaboração do PM serão baseados no Roteiro Metodológico de Planejamento, 

desenvolvido pelo IBAMA (2002) para Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas. Por se 
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tratar de uma área pouco estudada, onde há falta de dados tanto abióticos como bióticos, a elaboração do 

presente plano fundamenta-se na realização de estudos aplicados à levantamentos de dados em campo. 

Serão respeitados os aspectos éticos em relação aos estudos que compreendem a biodiversidade e os aspectos 

socioculturais, além da legislação pertinente ao ordenamento territorial e os princípios participativos da 

comunidade.  

O conteúdo do estudo que servirá de base ao projeto e apresentará a seguinte estrutura: 

 

6.2.1. Levantamento de dados secundários  

Será elaborado um levantamento aprofundado da região onde se localiza o PMHFAA sobre os aspectos 

ambiental, econômico, social, físico, histórico e cultural, bem como sua contextualização nas esferas federais e 

estaduais e legislação pertinente.  

O levantamento dos dados secundários subsidiará a contextualização, análise regional e diagnóstico do 

PMHFAA. A partir desse levantamento serão identificadas as lacunas de conhecimento para o planejamento 

dos levantamentos de dados primários, descritos a seguir. 

 

6.2.2. Banco de dados espaciais  

Para compor a base inicial sobre a qual serão incluídos os dados de campo e elaboradas as análises 

espaciais, serão confeccionados os seguintes planos de informação em ambiente SIG (Sistema de Informações 

Geográficas):  

 Rede hidrográfica; 

 Declividade; 

 Malha viária; 

 Uso e ocupação do solo; 

 Limite do PMHFAA. 

 

As cartas topográficas do IGC (1:10.000) que abrangem a área de estudo serão transformadas para o 

formato digital, georreferenciadas e transformadas para o sistema de coordenadas UTM datum SIRGAS 2000. 

Em seguida as seguintes feições serão digitalizadas por meio de vetorização em tela: rede hidrográfica, curvas 

de nível e pontos cotados. A partir desses dados será gerado o Modelo Numérico do Terreno (MNT) com 

resolução de 5 m para cada uma das microbacias. O MNT será utilizado para a obtenção da declividade em 

porcentagem.  

Após o mapeamento serão realizadas visitas a campo com o auxílio de receptor GPS (Global Positioning 

System) e câmera fotográfica para identificar informações adicionais sobre os corpos de água.  

A malha viária será obtida na prefeitura municipal de Mairinque.O mapeamento do uso e cobertura do 
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solo será feito com base em imagens orbitais SPOT de composição colorida RGB, resolução 2,5m, do ano de 

2010, cedidas para a prefeitura pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. O mapeamento será feito pelo método de classificação digital visual, por 

meio de vetorização em tela no programa Quantum GIS, na escala 1:10.000 e checagem de campo com auxílio 

de receptor GPS.  

Importante destacar que uma das principais dificuldades dos municípios brasileiros é possuir e 

disponibilizar as informações adequadas para registro de suas áreas protegidas no Cadastro Nacional de UCs. 

Dessa forma, a contratada deverá elaborar a base digital (em formato shapefile), da UC para a prefeitura, 

visando dessa forma sanar uma das dificuldades do órgão municipal para concretizar seu cadastro.  

 

6.2.3. Avaliação do meio físico  

A avaliação do meio físico visa caracterizar os fatores climáticos regionais e locais, caracterizar a inserção 

do PMHFAA na UGRHI-10 (SÃO PAULO, 2008), a quantidade e qualidade de recursos hídricos, fragilidades 

existentes e potenciais, assim como caracterização dos serviços ambientais de natureza hídrica, relacionar as 

características geológicas, geomorfológicas e pedológicas.  

Os dados do meio físico serão obtidos conjuntamente com o banco de dados espaciais, dados pré-

existentes na prefeitura de Mairinque, plataformas online e dados disponíveis gratuitamente, além de dados 

coletados em campo. 

 

6.2.4. Avaliação da biodiversidade  

Vegetação  

a) Classificação das fisionomias vegetais  

Com o mapa de uso e cobertura do solo, os fragmentos de vegetação serão caracterizados tendo por base a 

interpretação de imagens de satélite e trabalhos de campo.  

A metodologia para a caracterização da vegetação quanto ao seu bioma e fisionomias terá como base os 

procedimentos adotados por Lueder (1959) e Spurr (1960) que identificam e classificam a vegetação 

utilizando os elementos da imagem: cor, tonalidade, textura, forma dimensão e convergência de evidências 

com base na imagem de satélite, auxiliada por parâmetros coletados em campo, tais como porte, densidade, 

estrutura da vegetação, condições ecológicas e de preservação.  

Os trabalhos de campo serão realizados com base em vistorias onde serão percorridas as áreas de 

vegetação mapeadas em diferentes classes para conferência do trabalho realizado em laboratório. A partir dos 

dados coletados serão realizados os ajustes para caracterizar cada tipo de vegetação encontrado de acordo com 

a fitofisionomia, seguindo metodologia utilizada na 2a edição do Manual Técnico da Vegetação Brasileira, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Para auxiliar a classificação será utilizado o 
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Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (KRONKA, 2005). Para esta etapa, contar-

se-á com auxílio de um receptor GPS (Global Positioning System), uma câmera fotográfica gerando registros 

fotográficos georreferenciados e facão, para o caso de abertura de picadas na mata. 

b) Levantamento Florístico e Fitossociológico  

Para o levantamento florístico e fitossociológico serão amostradas espécies lenhosas cujo CAP 

(Circunferência a altura do peito) seja igual ou superior a 15 cm. Para tanto, será utilizado o método de ponto 

quadrante (COTTAN; CURTIS, 1956), o qual consiste em dividir cada ponto de amostragem em quatro linhas 

perpendiculares. Em cada linha será marcada a árvore mais próxima ao centro, que atenda aos critérios de 

amostragem, totalizando quatro indivíduos por ponto quadrante. Os pontos serão instalados ao longo de 

transectos. Será coletado material botânico preferencialmente em estágio reprodutivo e em estágio vegetativo, 

se necessário. Serão utilizadas tesouras de poda e podão, plaquetas de alumínio e prego galvanizado. Será 

anotada a coordenada geográfica de cada transecto com o auxílio de um receptor GPS. Esta metodologia 

também foi utilizada por Santos e colaboradores (2007).  

As coletas serão processadas segundo as técnicas de herborização apresentadas em Fidalgo; Bononi (1989) 

com a utilização de prensas de madeira e folhas de papelão, e secagem em estufa de madeira. O material 

herborizado será utilizado para a identificação das espécies e posteriormente doado para a coleção de herbários 

da região de Mairinque.  

A identificação do material botânico será realizada com base em bibliografia especializada e por 

comparação com material depositado em herbários de referência do Estado, tais como ESA, UEC, SPSF, SP, 

siglas de acordo com o Index Herbariorum (THIERS, 2013), e ainda auxílio de especialistas, quando couber. 

O nome das famílias será apresentado de acordo com a proposta do Angiosperm Phylogeny Group IV(2009). A 

nomenclatura correta das espécies será conferida utilizando bibliografia pertinente e/ou a base de dados da 

Lista de Espécies da Flora do Brasil 2018. (FLORA DO BRASIL 2020).  

 

c) Classificação do estágio sucessional  

Os parâmetros fitossociológicos e os dados estruturais da vegetação serão organizados e analisados 

para a definição do estágio sucessional da vegetação de acordo com o estabelecido na legislação específica 

vigente (Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n.01/1994).  

 

Fauna  

a) Herpetofauna 

O levantamento da herpetofauna do PMHFAA será a partir da seleção de pontos com as características 

propícias para encontro desses animais como campos úmidos (brejos) ou próximos a cursos d‟água, e ainda 

pela utilização de trilhas já existentes, visando o mínimo impacto às áreas com vegetação. Serão selecionados 
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seis pontos de amostragem, com a utilização da metodologia Busca Ativa Limitada por Tempo (BALT). Este 

método consiste em buscar nos habitats anteriormente estabelecidos como pontos, possíveis abrigos e/ou área 

de uso de anfíbios e répteis, assim como verificar a existência de vestígios (restos de pele, por exemplo). Esta 

busca ativa, aliada a busca auditiva com o auxílio de um gravador com as vocalizações de anuros regionais, 

será realizada no amanhecer (das 5h30 até as 8h30) e no entardecer (17h30 às 21h30), durante cinco dias, 

totalizando 10 visitações por ponto de amostragem.  

Os animais serão identificados em campo com auxílio de literatura especializada (ROSSA-FERES, 2008; 

FORLANI, et al., 2010). Os nomes científicos adotados seguem as listagens da Sociedade Brasileira de 

Herpetologia (COSTA; BÉRNILS, 2015) para répteis e para anfíbios, com revisão na lista de espécies do 

Amphibian Species of the World 6.0, on Online Reference (FROST, 2018). Todas as espécies registradas serão 

verificadas quanto ao grau de ameaça global de acordo com IUCN (2018), e quanto ao grau de ameaça no 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2009).  

 

b) Avifauna  

O levantamento da avifauna será realizado por meio de registros visuais e auditivos detectados em seis 

pontos previamente demarcados, sendo três no interior do remanescente florestal e três na área de borda. A 

escolha dos pontos tem como objetivo registrar avifauna com diferentes comportamentos, isto é, tolerantes a 

áreas abertas e restritas ao interior da floresta. Os registros visuais serão feitos com o auxilio de binóculo 

10x25 e câmera Nikon D5000 com objetiva de 55 - 300 mm, durante o período de maior atividade das aves, 

iniciando pela manhã (a partir das 5h) e ao entardecer, perpassando o período noturno (a partir das 16h30). O 

tempo de amostragem em cada ponto será de 15 minutos por período, mais o tempo percorrido no terreno, 

perfazendo um esforço amostral de aproximadamente 24 horas em cinco dias. No período noturno, além de 

registros visuais e detecção auditiva, será realizada a busca ativa com uso de gravador com cantos de aves 

noturnas, buscando-se atrair tais indivíduos que estejam presentes no local. Serão ainda relacionadas as 

espécies e o local onde foram registradas, considerando a área amostrada, a área de entorno e as espécies de 

sobrevoo registradas.  

As espécies de aves mais comuns serão comprovadas por meio do cálculo de frequência de ocorrência das 

espécies (VIELLIARD; SILVA 1990). Para a identificação das espécies serão utilizados guias de identificação 

específicos (DEVELEY; ENDRIGO, 2011; SIGRIST, 2013), bem como a nomenclatura e ordem sistemática 

será de acordo com a Lista de Aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI 

et al, 2015). Todas as espécies registradas serão verificadas quanto ao grau de ameaça global de acordo com 

IUCN (2018), e quanto ao grau de ameaça no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2009).  

 

c) Mastofauna 
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Para o levantamento da mastofauna será utilizada a metodologia de parcelas de areia (PARDINI et al., 

2003; NEGRÃO; VALADARES-PÁDUA, 2006), com medidas de 50 X 50cm, preenchidas com areia 

peneirada e umedecida, visando a observação de pegadas dos mamíferos de pequeno, médio e grande porte. 

Serão demarcados seis pontos para a instalação das parcelas de areia, iscadas ao entardecer (a partir das 

16h30) com frutas e carne, sendo conferidas por três vezes em intervalos médios de 40 minutos, no período 

noturno, durante cinco dias. Da mesma forma, os pontos de amostragem serão conferidos ao amanhecer 

(6h30). A identificação das espécies será apoiada por bibliografia pertinente (CARVALHO; LUZ, 2008). 

Após cada registro de pegada, a areia será novamente nivelada e umedecida, quando necessário. Outra 

metodologia aplicada será a visualização (NEGRÃO; VALADARES-PÁDUA, 2006), que consiste em 

percorrer a área em busca de indícios da presença de mamíferos, tais como fezes, pelos, tocas e restos de 

alimentos. Para tanto, serão realizadas caminhadas em trilhas e/ou caminhos abertos por animais por três vezes 

em cada dia de levantamento, incluindo-se os três períodos (amanhecer, entardecer e noite), em busca de tais 

vestígios, totalizando 15 vezes. Ainda serão realizadas entrevistas com moradores do entorno imediato ao 

remanescente florestal, buscando-se informações sobre possíveis visualizações de mamíferos na área. Todas as 

espécies registradas serão verificadas quanto ao grau de ameaça global de acordo com IUCN (2018), e quanto 

ao grau de ameaça no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2009).  

 

7. Zoneamento 

Nessa etapa será elaborado um relatório de integração das informações produzidas a partir da consolidação 

dos diagnósticos, dados e análises, bem como das propostas e recomendações elaboradas por cada consultor. 

Nessa fase será elaborada a matriz de avaliação estratégica e deverá ser apresentada uma proposta preliminar 

de zoneamento.O documento deverá evidenciar pontos convergentes e divergentes entre os documentos, que 

indique subsídios e estabeleça diretrizes e critérios para o zoneamento. 

A Contratada deverá apresentar proposta para elaboração da Matriz de Avaliação Estratégica que deverá 

subsidiar a elaboração da proposta de Zoneamento e Sistema de Gestão.O Zoneamento da UC terá como 

princípio norteador o proposto pelo Roteiro Metodológico do IBAMA (2002), que define as seguintes Zonas: 

Zona Intangível (ZI): É aquela onde a primitividade da natureza permanece mais preservada possível, não se 

tolerando quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz 

de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona é 

dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. O 

objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural. 
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Zona Primitiva (ZP): É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 

espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir características de 

transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a preservação do 

ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental 

permitindo-se formas primitivas de recreação. 

Zona de Uso Extensivo (ZUE): É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 

algumas alterações humanas. Caracteriza-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso 

Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar 

de oferecer acesso aos públicos com facilidade, para fins educativos e recreativos. 

Zona de Uso Intensivo (ZUI): É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é 

mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter: centro de visitantes, museus, outras facilidades e 

serviços. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia 

com o meio.   

Zona Histórico-Cultural (ZHC): É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico/cultural ou 

arqueo-paleontógico, que serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à 

pesquisa, educação e uso científico. O objetivo geral do manejo é o de proteger sítios históricos ou 

arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente. 

Zona de Recuperação (ZR): É aquela que contêm áreas consideravelmente antropizadas. Zona provisória, uma 

vez restaurada, será incorporada novamente a uma das Zonas Permanentes. As espécies exóticas introduzidas 

deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo geral de manejo 

é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta Zona permite uso público somente para a educação. 

  

Zona de Uso Especial (ZE): É aquela que contêm as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços 

da Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas e 

controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem localizar-se, sempre que possível, na 

periferia da Unidade de Conservação. O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das 

estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da Unidade.  

Zona de Uso Conflitante (ZUC): Constituem-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de 

Conservação, cujos usos e finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam com os objetivos 
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de conservação da área protegida. São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública, como 

gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, cabos óticos e 

outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, estabelecendo procedimentos que 

minimizem os impactos sobre a Unidade de Conservação. 

Zona de Ocupação Temporária (ZOT): São áreas dentro das Unidades de Conservação onde ocorrem 

concentrações de populações humanas residentes e as respectivas áreas de uso. Zona Provisória, uma vez 

realocada a população, será incorporada a uma das Zonas Permanentes.  

Zona de Superposição Indígena (ZSI): É aquela que contém áreas ocupadas por uma ou mais etnias indígenas, 

superpondo partes da UC. São áreas subordinadas a um regime especial de regulamentação, sujeitas a 

negociação caso a caso entre a etnia, a FUNAI e o IBAMA. Zona provisória, uma vez regularizadas as 

eventuais superposições, será incorporada a uma das zonas permanentes.  

Zona de Amortecimento (ZA): O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre o a 

unidade (Lei n.9.985/2000 Art. 2º, inciso XVIII). Para seu estabelecimento observar o que dispõe a Resolução 

SMA nº33, de 03 de maio de 2013. 

7.1. Oficina interna para discussão do zoneamento preliminar 

Tendo em vista a necessidade de garantir uma articulação municipal e regional de zoneamento para o 

Parque, a contratada deverá realizar uma oficina interna com representantes de instituições governamentais 

que atuem no território para discussão da proposta de zoneamento preliminar e definição de 

Diretrizes/Critérios gerais para o Zoneamento. 

 

7.2. Reunião com equipe municipal 

Em seguida à oficina institucional, deverão ser realizadas reuniões específicas com representantes 

municipais para realização dos ajustes específicos nas propostas de zoneamento. 

 

7.3. Reunião integradora e fechamento da proposta de zoneamento preliminar 

Após as discussões será realizada uma reunião integradora com toda a equipe de coordenação do projeto e 

prefeitura municipal para fechamento da proposta preliminar de zoneamento. 

Apresentação pública do zoneamento preliminar 
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Caberá à contratada realizar a apresentação e discussão da Proposta Preliminar de Zoneamento para os 

atores sociais que desenvolvem atividades ou tenha interesse na UC. 

Essa reunião deverá ter um momento de oficina participativa para no máximo 70 representantes. O 

objetivo ser obter como conclusão uma proposta de zoneamento final, incluindo as restrições, normas e 

recomendações. Nesse produto estão inclusas as informações geográficas de cada zona. 

 

8. Sistema de Gestão 

O Sistema de Gestão da UC corresponde ao desenvolvimento e detalhamento das estratégias e ações para 

se alcançar os objetivos da UC pactuados durante o planejamento participativo à luz das diretrizes 

institucionais da prefeitura municipal e legislação pertinente. O Sistema deve integrar os programas de gestão 

que serão concebidos a partir da análise integrada do Diagnóstico Técnico, participação social e Zoneamento. 

As ações estratégicas que compõem os programas de gestão devem buscar potencializar as forças e 

oportunidades e minimizar as fraquezas e ameaças da UC. 

A Proposta dos programas de gestão deverá ser apresentada à Prefeitura municipal, considerando as 

especificidades de cada programa. 

Entre os Programas de gestão que deverão ser elaborados estão: 

 Gestão Organizacional; 

 Proteção – Fiscalização e Controle; 

 Uso Público – Visitação e Educação Ambiental; 

 Pesquisa e Manejo do Patrimônio Natural e Cultural; 

 Interação socioambiental. 

 

Para cada um dos programas deverá ser discutido e proposto, no mínimo: 

 Objetivos gerais e específicos; 

 Princípios e diretrizes; 

 Linhas de Ação, com propostas de atividades de curto, médio e longo prazos, e destaque às 

emergenciais; 

 Parcerias; 

 Recomendações; 

 Mecanismos para avaliação e monitoramento; 

 Projetos específicos (pelo menos 3 no total dos programas). 

 

Os projetos específicos deverão conter: Identificação do projeto (título, autoria e localização); Objetivose 

justificativas; Descrição, enfocando as atividades a serem desenvolvidas; Dados disponíveis para o projeto; 
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Recomendações técnicas; Custo estimado de implementação; Possíveis fontes de recursos; Instituições e 

pessoas envolvidas. Esses projetos deverão considerar as prioridades e possibilidades da prefeitura municipal. 

 

8.1. Apresentação pública dos Programas de Gestão 

Deverão ser realizadas pelo menos duas reuniões/ oficinas para discussão e definição das estratégias para 

os Programas que resultarão no Sistema de Gestão do Parque. As oficinas deverão, preferencialmente, ser 

realizadas de modo intercalado com as reuniões de Zoneamento. 

 

8.2. Reunião para fechamento do Sistema de Gestão 

Após a realização da oficina, a contratada deverá se reunir com representantes da prefeitura municipal para 

fechamento e redação final do Sistema de Gestão do Plano de Manejo. 

 

9. Produtos e resultados esperados 

1. Relatórios preliminares dos levantamentos diagnósticos, em versão digital;  

2. Banco de dados geográficos e mapas temáticos de todos os aspectos bióticos e abióticos;  

3. Matriz de Avaliação Estratégica que deverá subsidiar a elaboração da proposta de Zoneamento e 

Sistema de Gestão e Proposta preliminar de Zoneamento consolidada após as reuniões com 

representantes institucionais; 

4. Zoneamento final, incluindo as restrições, normas e recomendações. Nesse produto estão inclusas as 

informações geográficas de cada zona; 

5. Sistema de gestão contendo o conjunto de Programas de Gestão, com detalhamento das estratégias e 

ações para se alcançar os objetivos da UC. As ações estratégicas que compõem os programas de 

gestão devem buscar potencializar as forças e oportunidades e minimizar as fraquezas e ameaças da 

UC. 

6. Produto final contendo a edição do Plano de Manejo e Resumo executivo. 

 

10. Atividades previstas dos contratados 

A) Técnico de nível superior (Biólogo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Ambiental, Geógrafo ou áreas a fins) 

responsável pelo banco de dados geográficos. 

Atividades: Tratamento de imagens de satélite, georreferenciamento de cartas topográficas, digitalização e 

elaboração de mapas, organização e análise dos dados espaciais coletados pela equipe de campo, organização e 

elaboração de shapefiles (arquivos gerados no software), elaboração dos mapas temáticos, transformação dos 

shapefiles em KML e participação na elaboração do Zoneamento.  
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B) Técnico de nível superior (Geógrafo, Engenheiro Ambiental e/ou áreas afins) responsável pelo 

levantamento do meio físico.  

Atividades: levantamento secundário das informações climáticas, hidrológicas, geológicas, geomorfológicas e 

edáficas da área de estudo e, se necessário, levantamento de dados primários com visitas a campo. 

 

C) Técnico de nível superior (Biólogo, Ecólogo, Engenheiro Florestal e/ou áreas afins) responsável pela 

caracterização da vegetação e levantamento fitossociológico.  

Atividades: Demarcação de pontos quadrantes em campo e coleta de material botânico, herborização do 

material coletado, identificação das espécies botânicas, organização da lista de espécies nativas, organização e 

análise das informações florísticas, participação na elaboração do relatório final.  

 

D) Técnico de nível superior (Biólogo, Ecólogo, Zoólogo e/ou áreas afins) responsável pelo levantamento de 

fauna.  

Atividades: Levantamento de dados secundários, demarcação de pontos de amostragem para dados primários, 

organização da lista de espécies nativas, organização e análise das informações de diversidade, participação na 

elaboração do relatório final.  

 

E) Técnico de nível superior (Biólogo, Gestor Ambiental, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal e/ou 

áreas afins) responsável pela sistematização das informações geradas.  

Atividades: Sistematização das informações geradas pelos mapeamentos e pelo trabalho de campo, 

organização dos dados, elaboração do relatório final. 

 

F) Supervisor Geral do Zoneamento e Programas de gestão - Profissional com formação superior, Mestre ou 

Doutor, com experiência comprovada em gestão de áreas protegidas, que tenha desenvolvido projetos de 

planejamento. 

Atividades: Elaboração de proposta de zoneamento, articulação das equipes, atores sociais e representação em 

reuniões públicas. 

 

G) Assistente Técnicos para Zoneamento e Programa de Gestão - Profissional com formação superior e 

experiência comprovada em gestão de UCs. 

Atividades: apoio às atividades do Supervisor Geral, elaboração de documentos, registros de reuniões, 

sistematização de informações. 
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11. Qualificação e dedicação ao projeto da equipe a ser contratada 

 

Contratado  Formação  Dedicação (horas)  

Técnico de nível superior 

responsável pela elaboração do 

banco de dados geográficos  

Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, 

Engenharia Ambiental ou áreas a fins  

150  

Técnico de nível superior 

responsável pelos levantamentos de 

dados do meio físico  

Geógrafo, Engenheiro Ambiental e/ou áreas 

afins  

150  

Técnico de nível superior 

responsável pela caracterização da 

vegetação e levantamento 

fitossociológico  

Biólogo, Ecólogo, Engenheiro Florestal e/ou 

áreas afins  

105 

Técnico de nível superior 

responsável pelo levantamento de 

fauna  

Biólogo, Ecólogo, Zoólogo e/ou áreas afins  105 

Técnico de nível superior 

responsável pela sistematização das 

informações geradas.  

Biólogo, Gestor Ambiental, Engenheiro 

Ambiental, Engenheiro Florestal e/ou áreas 

afins  

20  

Técnico de nível superior 

responsável pelo zoneamento e 

sistemas de gestão.  

Especialista em gestão de UCs 150 

Assistente técnico do zoneamento e 

sistemas de gestão 

Experiência com gestão de UCs 100 
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12. Cronograma de atividades 

Período 

Atividade 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

Levantamento e tratamento 

das imagens de satélite  

X    

Levantamento do meio 

biótico e abiótico  

X X   

Levantamento do meio 

antrópico  

X X   

Organização dos dados e 

elaboração dos mapas 

temáticos  

X X   

Relatórios preliminares dos 

levantamentos diagnósticos, 

em versão digital  

X X X  

Disponibilização do banco 

de dados em plataforma 

online 

X X X X 

Zoneamento  X X X 

Reuniões públicas   X X 

Sistemas de gestão   X X 

Entrega do documento final    X 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

============================================================== 

MODELO DECLARAÇÃO – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

============================================================== 

 

 

 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.1” 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que  

não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 

 

 

 

 
Local e data 

 

 

 

 

 
Assinatura do sócio/proprietário Representante legal Carimbo da empresa 



 

40  

ANEXO III 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

==============================================================  

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ACEITAÇÃO 

============================================================== 

 

 

 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.2” 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar A aceitação 

integral e irretratável das normas e condições estabelecidas no edital, bem como a submissão e 

observância dos regulamentos e normas gerais e especial que regem a matéria, em especial daquelas 

que tratam do prazo para entrega, validade e condições de pagamento. 

 

 
Local e data 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

==============================================================  

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL 

============================================================== 

 

 

 
Modelo de Declaração – “Item 9.4.3” 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar 

sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 

e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 
Local e data 

 

 

 

 
Assinatura de sócio/proprietário ou Representante legal Carimbo da empresa 



 

42  

 

ANEXO V 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

============================================================== 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO ART. 3° DA LEI 

COMPLEMENTAR N°. 123/06 
============================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

A  (nome da licitante)   , qualificada como microempresa (ou 

empresa de pequeno porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº  ,  

com sede à   , declara para os devidos fins de direito que pretende 

ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 

 

 
  (Local) ,  (data)  

 

 

 

 

 

 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

============================================================== 

CARTA CREDENCIAL 

============================================================== 

 

 

 

Local,  de  de 2020 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

O   abaixo   assinado,    , portador da cédula de 

identidade  RG  nº  , emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na 

qualidade   de   responsável   legal pela  proponente    , vem, 

pela presente, informar a Vªs Sªs que o senhor   , portador da cédula de  identidade RG nº  , 

emitida por (ou equivalente para estrangeiro), é a pessoa autorizada por nós para acompanhar a sessão 

de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar 

atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) (cédula de identidade, número e órgão emissor) 

Obs: firma reconhecida do representante legal 
 

Deverá ser entregue fora dos envelopes 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

============================================================== 

PROPOSTA COMERCIAL 

============================================================== 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: ( ) 

e-mail: CNPJ: 

 

 

Valor Total Geral:    
 

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos 

serviços constante no Projeto Básico, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na ordem de 

serviço. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos 

envelopes. 

Prazo de garantia: 
 

a) Materiais:   ( ) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo 

de 12 meses); 

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no 

Projeto Básico – Anexo I. 

 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 

data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 

despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

 

Local, em                      de                           de 2020. 

Assinatura do representante legal  

Nome do representante: 

RG do representante: 
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ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

============================================================== 

MODELO DA MINUTA DO CONTRATO 

============================================================== 

 

Processo n° 2161/2020 

Tomada de preço nº 004/2020 

Contrato nº .......... 

 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 

45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque – SP, 

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 19.509.975-8 e do CPF n.º122.573.988/82; doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE; e, de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº. Xxxxxxxxxxxxx, CPF 

nº. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA; por este instrumento 

têm entre si ajustado o presente, firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou 

complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

 
 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 

 

 

1.1 Este contrato versa sobre a execução de serviços na elaboração do plano de manejo do Parque 

Municipal do Horto Florestal “Antônio Anselmo”, em conformidade com o Projeto Básico (Anexo I) 

e regras contidas no edital nº 027/2020.  
 

 
 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 
  

 

 

2.1 A presente contratação obedecerá ao regime de empreitada a preço GLOBAL sendo o 
gerenciamento e fiscalização da execução contratual de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, com base em relatórios a serem emitidos pela Engenheira 
Ely Yasuda Alves Lima de Queiroz, com o fim de acompanhar e fiscalizar os serviços e a execução da 
obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, especificações e demais 
pormenores técnicos estabelecidos no Projeto Básico integrante desse edital. 

2.2 Se houver alteração do fiscalizador, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável deverá comunicar a Secretaria de Administração, a qual será formalizada por apostilamento. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 

 

 

3.1 Pela execução efetiva do estudo ora pactuada será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA 

o valor Global de R$.........................; 

  

3.2 O pagamento a liberação do recurso deverá ocorrer seguinte forma: 

 

3.3. Os pagamentos serão realizados de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e após cada 

medição, aprovada pelo engenheiro responsável designado pela FEHIDRO, bem como engenheira 

designada como gestora do contrato pela Prefeitura Municipal de Mainrinque, devendo a Contratada 

emitir a respectiva nota fiscal e fatura, que será encaminhada para pagamento em até 30 (trinta) dias a 

contar de seu recebimento. 

3.4. Nos pagamentos efetuados com atraso serão acrescidos: correção monetária pelo índice do 

IPCA/IBGE, juros moratórios legais em 1% (um por cento) ao mês pro rata die, e multa de mora, à razão 

de 2% (dois por cento) pro rata die; acréscimos estes incidentes sobre a (s) parcela (s) em atraso, 

independentemente das perdas e danos  

3.4 O valor do serviço somente poderá ser majorado mediante solicitação da CONTRATADA, desde que 

seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação anormal de preços do 

mercado. 

3.5 O novo valor somente será válido após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

retroagirá à data do pedido formulado pela CONTRATADA, para efeito do pagamento após o citado 

pedido. 

3.6 Caso decorra 12 (doze) meses da emissão da ordem de serviço e a CONTRATADA não tenha 

finalizado o estudo e não tenha incorrido para o atraso na entrega, o valor do contrato será reajustado pelo 

índice IPCA no período verificado. 

 
 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 

 

 

 

4.1 O prazo de execução do estudo/plano será de 12 (doze) meses, conforme prevê cronograma físico- 

financeiro constante no Projeto Básico (Anexo I do Edital), contados a partir do recebimento da ordem 

de serviço; 

4.2 O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, nele compreendido o tempo 

necessário para execução do estudo/plano, vistoria pelo órgão concedente do recurso, liberação dos 

valores, pagamento e prestação de contas final, contados a partir da publicação do contrato. 

4.3 Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais do estudo/plano que 
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venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, decorrente das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, deverão ser efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para 

todos os fins e efeitos de direito, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

4.4 Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos limites previstos no 

parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados pela CONTRATANTE. 

4.5 Em até 15 (quinze) dias da comunicação formal da CONTRATADA do término do estudo/plano, o 

objeto deste contrato será recebido provisoriamente pelo engenheiro responsável, conforme cláusula 2.1, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; 

 
4.6 A CONTRATADA ficará responsável pela qualidade do estudo/plano, estando em conformidade 

com o Anexo I do edital nº 027/2020, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 

 

4.7 Em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, o objeto será recebido definitivamente, 

pelo Engenheiro responsável da Secretaria Municipal da Casa Civil, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados. 
 

 
 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 

 

 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias: 

 

Repasse – Classificação Funcional nº 04.127.0008.2.382 – Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 – Ficha n.º 365. 
 

 

 
 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
 

 

 

6.1 Para assegurar a plena execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a 

garantia de execução no prazo de até 05 (cinco) dias da assinatura deste instrumento, no valor de 

R$..........................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, o qual poderá ser 

realizado por caução em dinheiro ou seguro-garantia, conforme estabelecido no “caput” e parágrafo 1º 

do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 A garantia efetuada em dinheiro ou cheque administrativo poderá ser apresentada na Tesouraria 

da Prefeitura Municipal de Mairinque, no horário de atendimento das 09:00 às 16:00, da qual será 

emitido recibo à contratada. 

6.3 No caso de alteração contratual, a CONTRATADA obriga-se a efetuar o depósito no valor 

complementar, sendo que o não cumprimento do mesmo implicará rescisão. 
 

6.4 A garantia será liberada após a execução do contrato e o efetivo recebimento definitivo do 

estudo/plano, mediante solicitação da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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6.5 Nos casos previstos para rescisão do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia 

não será devolvida, sendo então apropriada pela CONTRATANTE a título de indenização/multa. 
 

 
 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 

 

 

7.1 Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática na elaboração de estudos 

técnios, bem como as normas técnicas e empregar materiais constantes das especificações do projeto 

básico (Anexo I do edital nº 027/2020), respeitando com fidelidade as condições do local, bem como as 

leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativo à elaboração do plano, cumprindo 

imediatamente as intenções e exigências das respectivas autoridades além de: 

7.2 Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, 

equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução; 

7.3 Manter na realização do estudo/plano somente trabalhadores em situação profissional regular e 

diretamente vinculados aos serviços; 

7.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e 

provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI‟s; 

7.5 Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a 

segurança e a qualidade dos serviços; 

7.6 Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, imperícias, defeitos 

ou incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação regressiva contra aquele que tiver dado 

causa; 

7.7 Responsabilizar-se pela guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o 

recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE; 

 

7.8 Durante a vigência do contrato é obrigação da CONTRATADA manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

 
 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 

 

8.1 Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei constituem obrigações da 

CONTRATANTE: 

8.1.1. Efetuar o pagamento conforme medição, no valor, na forma e nas condições estabelecidas neste 

contrato; 
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8.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, quando solicitados pela 

CONTRATADA, e quando necessários ou úteis à execução dos serviços contratados; 

8.1.3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este fim, atestar o 

recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo com as diretrizes estabelecidas; 

8.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, interrupção, alteração unilateral 

ou anormalidade verificada na execução do contrato, bem como qualquer fato que possa colocar em 

risco a segurança e a qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do prazo pactuado; 

8.1.5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a CONTRATADA todos os direitos e 

garantias constitucionais e legais concernentes aos contratos administrativos regidos pelo direito 

público. 

 

 
 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

 

 

 

9.1 São cabíveis as seguintes penalidades, depois de assegurada a oportunidade de ampla defesa e 

contraditório à CONTRATADA, bem como respeitado o procedimento previsto em lei: 

 

9.1.1. Nos termos do art. 87 da Lei Federal n. 8666/1993, a inexecução total ou parcial da 

CONTRATADA, de qualquer cláusula deste contrato ou de qualquer condição consignada na legislação 

vigente ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

 
b) multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 

 
b.1) Pela recusa injustificada em assinar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

b.2) Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à multa de 

0,5% (meio por cento) do valor do empenho por dia de atraso; 

b.3) Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do empenho; 

b.4) Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

b.5) Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total atualizado do 

contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 

b.6) O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou 
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irregularidade a que deu origem. 

b.7) As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas neste contrato em favor 

do CONTRATANTE serão passíveis de inscrição e cobrança na Dívida Ativa. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 

administração por prazo de dois (02) anos; 

 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 
 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

 

 

 

10.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente Contrato, com anuência expressa 

da autoridade competente, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

 

10.1.1 quando for decretada sua falência; 

 
10.1.2 quando do requerimento de sua recuperação judicial; 

 
10.1.3 quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 

 
10.1.4 quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização 

prévia e expressa da CONTRATANTE; 

 
10.1.5 quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias corridos,  sem 

justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante; 

 

 

 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

11.1 São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste instrumento, 

em caso de rescisão do contrato administrativo: 

11.1.1. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 
 

11.1.2. Ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução 

do contrato, necessários à sua continuidade; 
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11.1.3. Executar a garantia do contrato; 

 
11.1.4. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 

pela contratada. 

 
 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

 

12.1. Este contrato vincula-se ao edital de Tomada de Preços nº 004/2020 e seus Anexos, bem como à 

proposta nele apresentada. 

 
 

     

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO DE ELEIÇÃO 
 

 

 

 

13.1 As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 

Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada ou 

referente a este contrato. 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Mairinque, XX de XXXX 2020. 
 

 

 

 

 
 

Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 
 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 
RG: RG:
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ANEXO IX 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

============================================================== 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 

 
 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

 

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. 

 

 

 

 

LOCAL e DATA:  
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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============================================================  

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================ 

 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 
VALOR (R$): 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram- se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitação, em especial, 

os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 

origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 

requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários: 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 

de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o 

respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 

em suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 

 

 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO X 

TOMADA DE PREÇO n° 004/2020 

 
============================================================ 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

============================================================ 
 

 
Referencia: Tomada de Preço n° 004/2020 Edital n° 027/2020 

Objeto: 
Contratação de empresa para elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do Horto 

Florestal “Antônio Anselmo” 

 

 
Empresa  

CNPJ  

Representante Legal  

CPF:  

 

 

Em atendimento ao item 9.3.4 do edital em referência, a empresa acima citada declara 

que tem conhecimento do Edital, Projetos, Planilhas, Memoriais Descritivos do Objeto de 

Licitação, e que visitou o local da obra e em nada se opõe a execução da mesma nas condições 

dos documentos acima. 
 

Mairinque,  de  de 2020. 
 

 

 
 
 

Empresa – Representante Legal / Carimbo do C.N.P.J 

Nome:   

CPF:      

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Mairinque 


