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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 085/2020 

 

E dispensável processo licitatório, de acordo com o art. 24, 

inc. IV da lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo Ad-

ministrativo N° 744/2020 de 05/05/2020. 

                  

 

             O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88.427.018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE 

ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida 

pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante de-

nominado CONTRATANTE e do outro lado ECOAMBIENTAL CONSULTORIA E LICENCIAMEN-

TO, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº15.524.831/0001-

30, com sede na av. Padre Simão, nº 27, Bairro Centro, Mostardas/RS, doravante  denominado 

simplesmente CONTRATADA.   

   Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, 

o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área ambiental, para 

estudo e elaboração de projeto ambiental de acordo com as Resoluções CONAMA nº 335/2003 e 

402/2008, visando a obtenção de licenciamento trifásico para a regularização da atividade do Ce-

mitério Municipal, conforme descrição abaixo:  

 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 

1- Requerimento de solicitação de Licença Operacional (LO); 

2- Formulário de “CEMITÉRIO” solicitado no Órgão ambiental; 

3- Cópia do CNPJ ou do CPF/CIC; 

4- Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento; 

5- Certidão da Prefeitura Municipal, contemplando a classificação da 

zona perante o Plano Diretor e restrições quanto a implantação deste 

empreendimento e/ou termo de ciência do empreendimento emitido 

pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

6- Memorial Técnico Descritivo do empreendimento a ser regulariza-

do, contemplando as unidades existentes e suas características técni-

cas, contendo: 

    6.1- Levantamento planialtimétrico da gleba, contendo curvas de 

nível (isolinhas) equidistantes de 1 metro, demarcando o polígono 

6.680,00 
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limite da gleba, georreferenciado em coordenadas geográficas (em 

graus decimais), identificando: 

           6.1.1- Vias de acesso; 

           6.1.2- Vizinhanças; 

           6.1.3- Estruturas existentes; 

           6.1.4- Área para sepulturas; 

           6.1.5- Área de estacionamento; 

           6.1.6- Capelas; 

           6.1.7- Estação de tratamento de esgoto; 

           6.1.8- Manchas de vegetação; 

           6.1.9- Corpos hídricos;  

           6.1.10- Áreas de APP (considerando recursos hídricos, topos 

de morro e declives), entre outras informações que digam respeito ao 

meio ambiente; 

           6.1.11- Pontos de sondagens realizadas e prováveis piezôme-

tros; 

           6.1.12- Locais de ensaios de permeabilidade do solo 

    6.2- Imagem de satélite colorida com indicação dos elementos 

listados no item acima; 

    6.3- Imagem de satélite colorida com a indicação do empreendi-

mento e da região que o cerca, num raio de 1000 m; 

    6.4- Coordenadas geográficas da poligonal do empreendimento 

(em graus decimais); 

    6.5- Coordenadas geográfica dos poços de monitoramento de 

águas subterrâneas (em graus decimais); 

    6.6- Orientação magnética com a indicação do norte verdadeiro; 

    6.7- Direção predominante dos ventos, indicando a fonte do dado; 

    6.8- Histórico do empreendimento: tempo de existência, ano de 

criação, evolução fotográfica ou de imagens existentes; 

    6.9- Fotos, monumentos ou registros de interesse histórico, artísti-

co e cultural; 

    6.10- Zoneamento, delimitação dos locais de sepultamento mais 

antigos e os mais recentes; 

    6.11- Infraestrutura interna existente, situação e conservação; 

    6.12- Projeto urbanístico indicando localização as sepulturas novas 

e antigas, afastamento com o perímetro interno (muro); 

    6.13- Ocupação do entorno, com localização de residências; 

    6.14- Existência ou não de gavetas junto ao muro; 

    6.15- Adequação e/ou alteração previstas; 

7- Laudo de cobertura vegetal da área do empreendimento contendo: 

     7.1- Levantamento detalhado contendo a relação de espécies 

vegetais existentes na área, com indicação de abundância (nº de 

indivíduos por ha), seus estágios sucessionais, família botânica a que 

pertence, nome científico e vulgar (comum), conforme legislação 

vigente; 

     7.3- Relatório fotográfico que caracterize o local e as informações 

apresentadas; 

     7.4- ART do responsável técnico pelas informações prestadas; 

posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da 

área e seus impactos na cobertura vegetal, indicando medidas miti-

gadoras e compensatórias; e 

     7.5- Bibliografia consultada. 

8- Laudo de Caracterização da Fauna existente na área de influência 

direta do empreendimento, contendo: 
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     8.1- Metodologia utilizada; 

     8.2- Levantamento da fauna ocorrente na área do empreendimen-

to; 

     8.3- Identificação das espécies ameaçadas de extinção, critica-

mente em perigo, em perigo ou vulneráveis (conforme legislação 

vigente); 

     8.4- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação 

e dessedentação da fauna; 

     8.5- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes 

na gleba e no seu entorno; 

     8.6- Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre 

o uso da área e seus impactos na fauna, indicando medidas mitigado-

ras e compensatórias; 

     8.7- ART do responsável técnico legalmente habilitado pelas in-

formações prestadas; 

     8.8- Bibliografia consultada. 

9- Laudo Geológico da área contendo: 

     9.1- Caracterização Geológica: mapeamento geológico básico da 

área do terreno com a descrição das litologias do substrato e a indi-

cação das respectivas formações onde se inserem, dados estes obti-

dos por meio de sondagens adequadamente locadas; 

     9.2- Caracterização Geotécnica: Nos casos de ocorrência ou risco 

de viabilização no terreno, de erosões, escorregamentos, subsidên-

cias ou movimentação de solo, deverá ser elaborado uma carta geo-

técnica com a representação destes processos, identificação e de-

marcação de áreas de riscos geotécnico, se houver; 

    9.3- Caracterização Hidrogeológica Local apresentando: 

           9.3.1- Características físicas dos aquíferos e dos corpos hídri-

cos superficiais no trecho em que se inserem na área do empreendi-

mento; 

           9.3.2- Descrição e localização em mapas de poços de abaste-

cimento público e residencial; 

           9.3.3- Poços de monitoramento existentes; 

           9.3.4- Laudo de coleta e amostragem com caracterização dos 

poços selecionados para coleta; 

           9.3.5- Análise das águas subterrâneas dos poços, abrangendo 

os seguintes parâmetros: 

           9.3.5.1- Temperatura; 

           9.3.5.2- Ph; 

           9.3.5.3- Condutividade elétrica; 

           9.3.5.4- Dureza total; 

           9.3.5.5- Cor aparente; 

           9.3.5.6- Sólidos totais em suspensão e dissolvidos; 

           9.3.5.7- Dureza total; 

           9.3.5.8- Cloretos, cromo total, ferro total, fosfato total, cálcio, 

magnésio, nitrogênio amoniacal, nitrato; 

           9.3.5.9- Coliformes totais e coliformes fecais; 

           9.3.5.10- Bactérias heterotróficas, mesófilas, salmonela sp e 

bactérias proteolíticas; 

           9.3.6- Análise comparativa dos dados e valores obtidos, inter-

pretação conclusiva com relação aos valores de referência para pota-

bilidade e qualidade das águas subterrâneas conforme Portaria do 

Ministério da Saúde e Resolução Conama vigentes; 

   9.4- Perfil do solo especificando tipo e espessura de cada horizonte 
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até a profundidade de 03 (três) metros, com marcação do nível do 

lençol freático, quando este ocorrer; 

   9.5- Mapa equipotenciométrico com identificação da dinâmica e 

fluxo das águas subterrâneas; 

   9.6- Mapeamento e identificação do uso dos pontos de coleta de 

água subterrânea, em raio de 200 metros da área proposta;  

   9.7- Coeficiente de permeabilidade do solo de acordo com as nor-

mas vigentes: 

          9.7.1- Com apresentação dos resultados de cada ensaio (tem-

pos de infiltração e taxa de percolação em m³/m² dia); 

       9.7.2- Com indicação da profundidade da cova e locação dos 

pontos em planta; 

       9.7.3- Com data e condições climáticas da época de realização 

dos testes; 

       9.7.4- Com interpretação dos resultados voltada para a possibili-

dade de utilização do solo/subsolo da gleba em receber efluentes 

líquidos domésticos; 

       9.7.5- Com no mínimo 06 (seis) ensaios para áreas com até 03 

(três) hectares, acrescidos de 02 (dois) ensaios para cada hectare, 

quando a área estiver acima de 03 (três) hectares; 

       9.7.6- Observação: o subsolo da área pretendida para o cemité-

rio, ou seja, a faixa compreendida entre o fundo das sepulturas e o 

nível de lençol freático, medindo no fim da estação das cheias, deverá 

ser construído por materiais com coeficientes de permeabilidade entre 

10-5 e 10-7 cm/s e, para o caso de permeabilidades maiores, será 

necessário que o nível inferior dos jazigos esteja 10 (dez) metros 

acima do nível do lençol freático e, para isso, será necessário sonda-

gem de determinação do nível freático com no mínimo 10 (dez) me-

tros de profundidade; 

   9.8- Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o 

uso da área e seus impactos para o uso proposto; 

   9.9- ART do responsável técnico pelas informações prestadas; 

10- Declaração assinada pelo empreendedor informando sobre o 

Abastecimento de água; 

11- Planta de Rede Coletora de Águas Pluviais, em escala adequada, 

do sistema de escoamento das águas pluviais, indicando os locais de 

lançamento dessas águas no solo ou corpo d’água, ou ainda a inte-

gração com o sistema público de drenagem de águas pluviais, quan-

do for o caso; 

12- Plano de Monitoramento dos Efluentes Lançados, com volumes 

diários, formas de tratamento e disposição final, citando nome e nº da 

ART dos responsáveis técnicos; 

13- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com a descri-

ção dos tipos de resíduos, volumes mensais gerados, tratamento e 

disposição final, citando nome e nº da ART dos responsáveis técni-

cos; 

14- Programa de Supervisão Ambiental (meios físico e biótico) que 

contemplem plano de monitoramento ambiental, indicação das ações 

a serem acompanhadas, agentes, prazos e objetivos, acompanhado 

de ART do técnico responsável pelas informações prestadas; 

15- ARTs dos responsáveis técnicos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES 

O valor do presente contrato é de R$ 6.680,00(seis mil e seiscentos e oitenta reais), sendo 

que os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

  O pagamento será efetuado em duas vezes, sendo 50% na assinatura do contrato e 50% 

após a realização do serviço, mediante apresentação pela contratada da Nota Fiscal devidamente 

preenchida e comprovante da execução dos serviços.  As despesas correrão através da seguinte 

dotação orçamentária: 

  

Código Dotação Descrição 

10 Sec. Mun. de Coordenação, Planejamento, Projetos e Meio Ambiente 

1354 Outros Serviços de Terceiros-  Pessoa Jurídica 

33.90.39.05 – 2210 Serviços Técnicos Profissionais 

               

 CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 

 I - Pela CONTRATANTE, quando: 

- Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas, do presen-

te Contrato; 

- Da não prestação do serviço, pela CONTRATADA, sem justa causa ou prévia comunicação a 

autoridade competente; 

                     - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

- Praticar a CONTRATADA, ato lesivo da honra e da boa fama da CONTRATANTE. 

                                                                     

II - Pela CONTRATADA, quando: 

 - A CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injustificada 

de pagamento; 

 - Praticar, a CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa fama; 

 - A CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legítima 

defesa, própria ou de outrem. 
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CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS 

As ferramentas de trabalho e demais insumos necessários para a realização das tarefas 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

  É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a execução do objeto deste 

contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultan-

tes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de sub empreitada, cujos ônus e obrigações, 

não poderão ser transferidos para a CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 

             O presente contrato terá vigência a com início em 15/05/2020 e término em 31/12/2020. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 

 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá à Secretária 

Municipal de Coordenação, Planejamento, Projetos e Meio Ambiente, e ao servidor Sr. Ana Paula 

Peppes Gauer, que fará o controle dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabili-

dade da CONTRATADA, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administra-

tivos. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 

 O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-

ções, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato.     
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           E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas.                        

                                                                                                      Tavares, 15 de maio de 2020. 

 

 

 ECOAMBIENTAL CONSULTORIA                                           

        E LICENCIAMENTO                                                           GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 

                  Contratada                                                                                Prefeito Municipal  

                                                                                                                        Contratante 

 

 

                                                                 

 ROSIMAR ISIDORO MACHADO 

    Secretária Municipal de Coordenação,  

Planejamento, Projetos e Meio Ambiente 

 

    

                                                                                                                Examinado e Aprovado 

ANA PAULA PEPPES GAUER                                                     GUILHERME OLIVEIRA COSTA  

        Fiscal de Contrato                                                                  Procurador Jurídico do Município                                                                                                                                                                                                                      

       Matric. nº1351-0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  

 

Testemunhas:    

                                                                 

 

  1. Milca Souza do Nascimento                                                                2. Ezalete Martins Paiva 

       CPF nº 039.129.710-48                                                                        CPF Nº002.710.880-52                                                                                                                                                                                                                         

                             

         

 


