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RESUMO 

 

O Programa Bacias Jaguariúna, criado através da Lei Municipal n.º 2218/2014, 

visa a implantação de ações para a conservação e recuperação de mananciais 

no Município de Jaguariúna e incrementar os serviços ambientais relacionados, 

principalmente, com a disponibilidade e qualidade da água. Umas das metas 

do Programa é a adoção de práticas para o saneamento ambiental com a 

finalidade de dar tratamento adequado ao abastecimento de água e tratamento 

de efluentes líquidos das propriedades rurais. Tendo em vista este programa  e 

atendimento ao Plano Municipal de Saneamento Básico, universalização do 

saneamento básico, o presente projeto propõe a adequação do sistema de 

tratamento de esgoto da Fazenda São João do Atibaia, que é uma das 

propriedades que aderiu ao Programa. 

 

Palavras-chave: Programa Bacias Jaguariúna. Saneamento ambiental.  

Saneamento rural. Sistemas de tratamento de esgoto rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Jaguariuna Basin Program, created through Municipal Law No. 2218/2014, 

aims to implement actions for the conservation and recovery of springs in the 

Municipality of Jaguariuna and to increase the environmental services related 

mainly to the availability and quality of water. One of the goals of the Program is 

the adoption of practices for environmental sanitation in order to provide 

adequate treatment to water supply and treatment of liquid effluents from rural 

properties. In view of this program and compliance with the Municipal Sanitation 

Basic Plan, universalization of basic sanitation, the present project proposes the 

adaptation of the sewage treatment system of Fazenda São João do Atibaia, 

which is one of the properties that adhered to the Program. 

Keywords: Jaguariúna Basin Program. Environmental sanitation. Rural 

sanitation. Rural sewage treatment systems.
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1. JUSTIFICATIVA 
 

 

O Programa Bacias Jaguariúna, criado através da Lei Municipal n.º 

2218/2014, visa a implantação de ações para a conservação e recuperação de 

mananciais no Município de Jaguariúna e incrementar os serviços ambientais 

relacionados, principalmente, com a disponibilidade e qualidade da água. 

O Rio Jaguari é responsável pelo abastecimento de 95% da população 

do município de Jaguariúna e é na bacia deste manancial que o Programa 

Bacias Jaguariúna concentra suas ações iniciais em uma Área Piloto, 

estrategicamente à montante da captação de água para abastecimento público.  

A Fazenda São João do Atibaia é uma das propriedades rurais que 

aderiu ao Programa Bacias Jaguariúna, onde já estão sendo implantadas 

ações de restauração ecológica de Áreas de Preservação Permanente – APP, 

conservação de fragmentos florestais e práticas de conservação de solo e 

estradas rurais. 

Entretanto, considerando a efetiva proteção do manancial em questão e 

adequação ambiental como um todo da propriedade rural, se faz necessária a 

implantação do saneamento ambiental na mesma.  

Cabe ressaltar que a adoção de práticas para o saneamento ambiental 

com a finalidade de dar tratamento adequado ao abastecimento de água e 

tratamento de efluentes líquidos das propriedades rurais, é uma das metas 

previstas no Artigo 4º da Lei n.° 2249/2014, que regulamenta o Programa 

Bacias Jaguariúna. 

Os benefícios ambientais, econômicos e sociais deste projeto de 

intervenção são inúmeros, mas podemos destacar respectivamente:  

 Diminuição das fontes de poluição; 

 Economia no tratamento de água para abastecimento público em 

virtude da diminuição da carga poluente; 

 Garantia de consumo de água de qualidade pela população rural 

da fazenda objeto da intervenção.. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estruturar adequadamente o saneamento ambiental da propriedade rural 

denominada Fazenda São João do Atibaia e evitar a contaminação da água e 

do solo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir para o alcance da meta da universalização do 

saneamento básico no Município de Jaguariúna; 

 Cumprir uma das metas do Programa Bacias Jaguariúna, 

conforme legislação municipal pertinente; 

 Melhorar a qualidade da água das bacias hidrográficas do 

Córrego Mato Dentro e do Rio Atibaia; 

 Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 

populações rurais. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1. Dados Gerais do Município de Jaguariúna 

 

Localizado na região centro-leste do Estado de São Paulo (Figura 1), 

com uma extensão territorial de 142 km², o município de Jaguariúna possui 

43.462 habitantes, concentrados em sua maioria em área urbana, que 

representa cerca de 20% de sua área total (IBGE, 2010).  

Figura 1. Município de Jaguariúna e seus municípios limítrofes. 
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguariúna – Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Jaguariúna (2010). 
 

 

O clima do município de Jaguariúna é classificado como tropical de 

altitude, mesotérmico com verões quentes (RIBEIRO, 2008). De acordo com 

Ribeiro (2008), o clima do município apresenta verões quentes e chuvosos e 

invernos secos e frios, típicos de clima tropical. Segundo a classificação de 

Koppen, o clima em Jaguariúna é classificado como Cwa mesotérmico, com 
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temperaturas moderadas, verão quente e chuvoso, e média de temperatura 

menor que 20º C no mês mais frio. 

O índice de precipitação possui uma média anual em torno de 1.335,4 

mm, sendo que entre os meses de outubro a março são registrados os maiores 

índices, e durante os meses de dezembro e janeiro, o volume registrado se 

acentua, registrando índices de 210,6 mm e 229,3 mm respectivamente. Os 

meses de julho e agosto são os que apresentam menores índices de chuva, 

com 28,5 mm e 30,5 mm respectivamente (RIBEIRO, 2008).  

O município recebe no verão a influência da massa de ar Equatorial 

Continental, originária das regiões Amazônicas e da massa de ar Tropical 

Atlântica, de origem oceânica, que influenciam o clima, trazendo umidade e 

calor para a região. Já no inverno é predominante a influência da massa de ar 

Polar Atlântica originária da região Antártica, o que trás profundas modificações 

no clima, como frio e com baixos índices de precipitação (RIBEIRO, 2008). 

O município de Jaguariúna apresenta formação de floresta estacional 

semidecidual, sendo sua característica principal a dupla estacionalidade 

climática, relacionada a dois tipos de variação climática, divididas na região 

tropical e subtropical. Como o município está localizado na região tropical do 

globo, e há predominância de intensas chuvas de verão seguidas por estiagens 

acentuadas no inverno, com temperatura média anual de 21º C, os elementos 

arbóreos atingidos por esta estacionalidade, são induzidos ao repouso 

fisiológico no período de seca, apresentando decidualidade de 20 % a 50 %, ou 

seja, capacidade de perda das folhas do conjunto florestal (RIBEIRO, 2008). 

Por possuir uma altimetria variada, entre 560 m a 732 m, e se localizar a 

22° 42’ de latitude sul, o município é considerado uma área de transição entre a 

formação submontana e montana, sendo que a maior parte de seu território é 

tomada pela formação submontana (RIBEIRO, 2008). 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ), e pelo seu território correm os rios Atibaia, Jaguari e 

Camanducaia, todos afluentes do Piracicaba, sendo que o rio Jaguari responde 

pala maior parte do abastecimento de Jaguariúna. 

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

seguidos da cana, ocupando atualmente 2.190 ha das terras do município. Em 
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contraste, Jaguariúna possuí apenas 1.423 ha de remanescentes florestais, 

equivalente a apenas 10% do território (SIGMATECH, 2012). 

Frente a esse cenário de uso e ocupação no município, somando-se à 

forte pressão urbana sobre a zona rural, que ainda representa cerca de 80% de 

toda extensão territorial de Jaguariúna, os problemas relacionados à 

disponibilidade de água para abastecimento não só no município, mas na 

região, ficam cada vez mais aparentes.  

O Rio Jaguari, que abastece aproximadamente 95% do município, 

contribuindo com 225 l/s para a Estação de Tratamento de Água Central, tem 

parte de sua vazão direcionada para o Sistema Cantareira 120 km a montante 

da captação de Jaguariúna, sendo que este rio fornece 21,4 m3/s de água para 

o reservatório Jaguari, em Vargem-SP. 

 

 

3.2. O plano municipal de saneamento básico - pmsb de Jaguariúna 
e o saneamento rural 

 
Visando o atendimento simultâneo das Leis Federais n.°s 11.445/2007 e 

12.305/2010 o Município de Jaguariúna elaborou o Plano Municipal de 

Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, integrando o 

conteúdo mínimo especificado na Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

PNRS, através da contratação, de empresa especializada, pela Agência de 

Bacias PCJ e em 18 de dezembro de 2015 ,foi aprovada a Lei Municipal n.º 

2335. 

 
 
3.2.1 Sistema de abastecimento de água na área rural  

 

Segundo o PMSB, a concepção atual do sistema público de 

abastecimento de água no município de Jaguariúna prevê, prioritariamente, o 

atendimento a 100% da população urbana do município. Desta forma, a área 

rural do município não dispõe deste serviço, conforme pôde se constatar na 

fase de diagnóstico.  

A Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, da Prefeitura de Jaguariúna 

presta serviço assistencial de abastecimento às residências carentes da área 
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rural através de caminhão pipa. A secretaria possui um cronograma de 

distribuição de água potável e este serviço não é cobrado à população 

atendida. As demais residências da zona rural adotam um tipo de solução 

individual. 

A fim de se garantir a universalização do abastecimento de água no 

município, dentro dos padrões previstos na Portaria MS nº 2.914/2011, o ideal 

seria que a rede pública fosse estendida até as comunidades rurais.  

Entretanto, a realidade local impõe que esta condição só poderá ser 

estabelecida gradativamente, quando a malha urbana se estender até estes 

locais. Desta forma, para promover e propiciar a universalização deste serviço 

à totalidade da população, é necessário que a Prefeitura Municipal atue na 

área rural, através do mapeamento e do controle da situação de cada 

residência, pois é vital que cada família tenha acesso à água em quantidade e 

qualidade adequadas às suas necessidades básicas.  

A Lei Federal nº 11.445/2007 traz como diretriz o PMSB que deve haver 

a “garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 

dispersa, inclusive a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares”. Assim sendo, as propriedades 

rurais no município se utilizam de fontes alternativas de abastecimento de 

água, tais como poços rasos, poços profundos, caminhões pipas, entre outros. 

E, nestes casos, cabe ao Poder Público o acompanhamento e suporte à 

população, por meio da orientação quanto ao uso de fontes alternativas, 

esclarecendo quanto aos riscos de contaminação, medidas de prevenção, 

necessidade de desinfecção, fornecimento de água através de caminhões pipa, 

etc.  

Compete ao município o zelo pela garantia do atendimento, exercendo a 

vigilância da qualidade da água proveniente de fontes alternativas existentes 

nos limites do município. 

Em uma segunda etapa, é necessário que sejam feitas distinções entre 

os aglomerados populacionais eventualmente existentes no município e a 

população que se encontra dispersa. No caso dos aglomerados populacionais, 

conforme já relatado, existem maiores riscos de contaminação do lençol 

freático que supre os poços rasos usados para abastecimento de água, assim 
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como outras fontes alternativas, recomendando-se que se adotem soluções 

coletivas. 

O abastecimento de água para a população rural de um município pode 

ter as seguintes origens:  

 Rede de água, pública ou particular;  

 Poços ou nascentes, na propriedade ou fora dela;  

 Caminhão-pipa;  

 Rio, açude, lago;  

 Outros.  

O PMSB ressalta que a adequação com que cada domicílio é atendido 

com o abastecimento de água depende, dentre, outros aspectos da qualidade 

da água distribuída para consumo, a partir de cada uma destas fontes.  

A captação de água de poços é o meio mais utilizado em áreas rurais ou 

urbanas que não são atendidas pelo sistema público de abastecimento.  Os 

poços podem ser classificados em escavados conhecidos como cacimbas ou 

cacimbões ou tubulares, em que a própria tubulação serve como parede lateral. 

Os poços tubulares podem ser rasos ou profundos e os poços escavados são, 

geralmente, rasos.  

Os poços rasos escavados são conhecidos como “poços caipira”.  As 

águas dos poços rasos estão mais sujeitas à contaminação, sendo suas 

principais causas: as águas residuárias infiltradas a partir de sistemas de 

absorção, no solo, de efluentes de fossas; infiltração de líquidos percolados a 

partir da superfície, inclusive águas de chuvas que carreiam impurezas, e 

introdução de materiais indesejáveis através da abertura superior. 

 

3.2.2. Sistema de esgotamento sanitário na área rural 

 

Segundo o PMSB, a concepção atual do sistema público de 

esgotamento sanitário no município de Jaguariúna prevê, prioritariamente, o 

atendimento a 100% da população urbana do município. Desta forma, a área 

rural do município não dispõe deste serviço (Tabela 1).  

 

 



 

8 
 

Tabela 1. Situação do sistema de esgotamento sanitário em Jaguariúna. 
 

Atendimento com Esgoto 
Domicílios 

Total Urbano Rural 

Total 13.545 13.182 363 

Rede geral de esgoto ou pluvial 11.889 11.873 16 

Fossa Séptica 1.007 852 155 

Fossa Rudimentar 619 434 185 

Vala 1 1 - 

Rio, lago ou mar 19 12 7 

Outro tipo 1 1 - 

Não tinham 9 9 - 

Atendimento com rede de esgoto (%) 87,8% 90,1% 4,4% 

Atendimento com fossa séptica (%) 7,4% 6,5% 42,7% 

Outros (inadequados) (%) 4,8% 3,5% 52,9% 

Fonte: PMSB Jaguariúna, 2015. 

 

A fim de se garantir a universalização do esgotamento sanitário no 

município, o ideal seria que a rede pública fosse estendida até as comunidades 

rurais. Entretanto, tal como a rede pública de abastecimento de água, a 

realidade local impõe que esta condição só poderá ser estabelecida 

gradativamente, quando a malha urbana se estender até estes locais.  

Atualmente, as propriedades rurais existentes no município se utilizam 

de soluções individuais, tais como fossas rudimentares (negras), fossas 

sépticas, valas a céu aberto, lançamento em cursos d’água, etc. 

Desta forma, para promover e propiciar a universalização deste serviço à 

totalidade da população, é necessário que a Prefeitura Municipal atue na área 

rural, através do mapeamento e do controle da situação de cada residência, 

pois é vital que cada família tenha acesso ao esgotamento sanitário. 

É importante frisar novamente que a Lei Federal nº 11.445/2007 traz 

como diretriz o PMSB que deve haver a “garantia de meios adequados para o 

atendimento da população rural dispersa, inclusive a utilização de soluções 

compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares”. Nestes 

casos, cabe ao Poder Público o acompanhamento e suporte à população, por 

meio da orientação quanto aos meios ambientalmente adequados de 

tratamento e disposição de esgotos, esclarecendo quanto aos riscos de 

contaminação e medidas de prevenção. 
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O PMSB prevê que a definição da concepção a ser adotada para o 

sistema de esgotamento sanitário na zona rural deve distinguir basicamente 

duas situações: a população que se encontra dispersa na área rural do 

município e os aglomerados populacionais rurais.  

No caso da população dispersa na área rural de um município, há que 

se considerar que as soluções adotadas para a destinação final dos esgotos no 

geral são individuais e na maioria das vezes através de fossa negra ou fossa 

rudimentar, conforme terminologia usada pelo IBGE. Existem também outras 

situações, tais como o lançamento de esgoto in natura em corpos d’água e em 

vias públicas. Todas estas situações são potencialmente poluidoras de 

mananciais, tanto superficiais, quanto subterrâneos, o que se torna 

particularmente mais grave quando não existe rede de abastecimento de água. 

Nos casos em que o abastecimento de água se dá através de poço raso, 

no terreno do próprio proprietário, onde também existe uma fossa negra, existe 

o risco de contaminação da água do poço, a partir do  esgoto da fossa que se 

infiltra no solo e atinge o aquífero. Desta forma, seria ideal o uso de fossas 

sépticas, entretanto, isto demandaria o suporte financeiro por parte da 

Prefeitura, o que normalmente não é viável, ressaltando-se que nem sempre o 

munícipe tomaria a iniciativa de substituição ou implantação de fossas sépticas 

em sua propriedade. No entanto, à  prefeitura municipal cabe monitorar a 

situação da qualidade das fontes de abastecimento de água individuais 

existentes no município, sujeitas à contaminação por esgoto, bem como propor 

soluções corretivas. 

Uma opção que pode ser viável é a utilização da “Fossa Séptica 

Biodigestora”(FSB), associada ao “Jardim Filtrante”, que são tecnologias 

desenvolvidas pela EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, para aplicação na zona rural.  

O PMSB ressalta que o uso de fossas biodigestoras é apropriado para 

propriedades onde exista algum tipo de produção agrícola, seja de uso 

comercial ou para uso próprio, de modo que o efluente final possa ser utilizado 

com fertilizante líquido. Nos demais casos, o uso de fossas sépticas é o mais 

adequado, ressaltando-se, porém, que o efluente não deve ser usado 

diretamente em hortas, nem lançado sobre terrenos ou em corpos d’água. 
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Em relação aos Aglomerados Populacionais, para estas localidades, o 

PMSB propõe a implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, 

composto por ligações domiciliares de esgoto, redes coletoras e estação de 

tratamento de esgoto compacta modular (ETE compacta). O tipo de tratamento, 

a ser implantado, entretanto, poderá ser objeto de estudos específicos.  

No caso de se adotar ETE’s Compactas ou outra alternativa que 

descarregue em corpos d’água, o efluente deverá respeitar os padrões de 

lançamento prescritos na Resolução CONAMA 430/2011 e as diretrizes 

constantes no Decreto Estadual nº 8.468/1976. 

 

3.3. O Programa Bacias Jaguariúna 
 
 

O Programa Bacias Jaguariúna (Figura 2), iniciado em 2013, visa a 

implantação de ações para a conservação e recuperação de mananciais no 

Município de Jaguariúna e incrementar os serviços ambientais relacionados, 

principalmente, com a disponibilidade e qualidade da água. 

Figura 2. Logo do Programa Bacias Jaguariúna. Fonte: Secretaria de 

Meio Ambiente. 

 
 

Visando a continuidade das ações do Programa, foi promulgada a Lei 

Municipal 2.218, de 14 de abril de 2014, que criou o Programa Bacias 

Jaguariúna, estabelecendo seus objetivos e as fontes de recursos necessárias 

para sua implantação. 

Este ato normativo estabeleceu que: (i) as características das áreas a 

serem recuperadas, as ações e as metas devem ser definidas mediante 

critérios técnicos e legais com o objetivo de incentivar a adoção de práticas 

conservacionistas de solo, aumento da cobertura vegetal e implantação do 

saneamento ambiental nas propriedades rurais do Município de Jaguariúna, 

selecionadas após realização de diagnóstico; (ii)  o Programa deve ser 
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implantado através de projetos técnicos, seguindo critérios definidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna; (iii) o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA é órgão responsável pela análise e 

deliberação sobre os projetos técnicos para implantação nas propriedades 

rurais selecionadas; e (iv) a adesão ao Programa é voluntária. 

O desenvolvimento e a execução das ações do Programa Bacia 

Jaguariúna são de competência da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA com 

o apoio da Unidade Gestora do Programa – UGP, que agrega representações 

da SEMA e dos parceiros e apoiadores do programa, tais como a organização 

não governamental The Nature Conservancy – TNC, a empresa do ramo de 

bebidas Ambev – Cervejaria de Jaguariúna Associação Mata Ciliar, Embrapa 

Meio Ambiente, Agência das Bacias do PCJ, Consórcio PCJ e da Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

O Programa Bacias Jaguariúna concentra suas ações iniciais em uma 

Área Piloto (Figura 3.) dentro do município, abrangida em sua maior porção 

pela bacia do Rio Jaguari, estrategicamente à montante da captação de água 

para abastecimento público. O Rio Jaguari é responsável pelo abastecimento 

de 95% da população do município de Jaguariúna. 
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Figura 3. Área Piloto do Programa Bacias Jaguariúna. Em destaque o ponto de 

captação de água do Rio Jaguari. Fonte: Secretaria de Meio Ambiente de 

Jaguariúna. 

 

Fonte: Portal Ambiental Municipal, 2015, Prefeitura de Jaguariúna. 

O sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um 

instrumento implementado no âmbito do Programa Bacias Jaguariúna. Os 

recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) destinados 

ao PSA, como forma de incentivo aos proprietários que aderirem ao Programa, 

são aprovados e referendados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente de Jaguariúna (COMDEMA), em conformidade com a Lei Municipal 

n.° 2.249/2014. 

Através do Edital SEMA n.° 01/2015, que dispõe sobre a seleção de 

propostas para a adesão no Programa Bacias Jaguariúna, 05 (cinco) 

propriedades rurais aderiram ao programa, que representam mais de 30% da 

área piloto em hectare, são elas:  

 Fazenda Santa Júlia 

 Fazenda São João do Atibaia I 

 Fazenda São João do Atibaia II 

 Fazenda Santa Rita do Mato Dentro 

Ponto de captação de água 
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 Rancho JEP 

O Programa possui como ferramenta o Portal Ambiental Municipal – 

PAM, que é um portal de informações baseado em um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) estruturado em um banco de dados para atender questões 

relacionadas à gestão ambiental e territorial municipal, onde os proprietários 

rurais poderão ter acesso às informações pertinentes às suas respectivas 

propriedades. 

No ano de 2014, o Município de Jaguariúna foi habilitado em 4º lugar 

entre os 101 municípios de todo o Brasil que enviaram propostas de projetos 

no âmbito do Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas - 

ANA que destinou verba de 700 mil reais para aplicação no Programa Bacias 

Jaguariúna, através do Convênio OGU – 1022.097-60/2014 – ANA, para a 

implantação das seguintes práticas nas propriedades que aderiram ao 

programa: 

 Cercamento de Áreas de Preservação Permanente – APPs e 

Fragmentos Florestais (iniciado no segundo semestre de 2015) (Figura 

4); 

Figuras 04 (a e b). Implantação do projeto da cerca na Fazenda São João 

do Atibaia. 

  

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 
Práticas de conservação de solo e estradas internas: terraceamento, 

adequação de estradas, lombadas e barraginhas (bacias de infiltração).  

Para a implantação das práticas de restauração ecológica de APPs nas 

áreas disponíveis pelo programa (aproximadamente 124 ha), estão sendo 
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realizadas parcerias com empresas que necessitam de área para a 

implantação de projetos de compensação ambiental.  

A primeira ação de restauração ecológica foi realizada em março de 

2016 (Figura 5), através do plantio de cerca de 1.000 mudas implantadas por 

empresa que necessitou compensar ambientalmente a implantação de 

empreendimento imobiliário neste município. A ação de plantio foi realizada 

com o apoio de voluntários em comemoração ao dia mundial da água. A 

empresa tem o compromisso de realizar manutenções periódicas na área do 

plantio por no mínimo 2 anos. 

Figuras 05 (a e b) Implantação do projeto da cerca na Fazenda São João 

do Atibaia. 

  

Fonte: Arquivo da Secretaria de Meio Ambiente. 

Também está em fase inicial a implantação de projeto de restauração de 

70 ha na área piloto do programa, em compensação à obra de gasoduto 

implantada no âmbito da bacia do PCJ. 

 O Programa Bacias Jaguariúna ainda não possui recursos financeiros 

para a implantação das ações de saneamento ambiental nas propriedades 

rurais que aderiram ao programa. 

 

3.4. Área de intervenção: Fazenda São João do Atibaia 

 

A propriedade escolhida para o presente projeto de intervenção é a 

Fazenda São João do Atibaia, áreas I e II, localizada na zona rural do 
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Município de Jaguariúna – SP (Figura 6), onde é desenvolvida a atividade 

pastoril.  

Figura 06. Foto área da Fazenda São João do Atibaia. 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 
 

A Fazenda São João do Atibaia, áreas I  (Figura 7) e II (Figura 8), está 

localizada no Município de Jaguariúna, é objeto das Matrículas n.°s 17916, 

3409 e 19307 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca Pedreira – 

Estado de São Paulo. Possui uma área total de 279,19 ha e está inserida na 

área piloto do Programa Bacia Jaguariúna.  

Figura 07. Localização da área I da Fazenda São João do Atibaia. 

 

Fonte: Portal Ambiental Municipal – PAM, 2016. 
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Figura 08. Localização da área I da Fazenda São João do Atibaia. 

 

 

Fonte: Portal Ambiental Municipal – PAM, 2016. 
 

A área é predominantemente ocupada por pasto, seguido por 

gramíneas. Possui também algumas árvores isoladas, pequenos fragmentos de 

vegetação nativa bastante degradados e um pequeno barramento (lagoa 

artificial). Em relação às Áreas de Preservação Permanente – APPs, possui 06 

(seis) nascentes e seus respectivos cursos d´água. 

A Fazenda São João do Atibaia, áreas I e II, aderiu ao Programa Bacias 

Jaguariúna na data de 28 de setembro de 2015, através de Acordos de 

Cooperação firmados, sendo um para cada área (I e II) em virtude de serem de 

propriedade de pessoas jurídicas diversas, conforme matrícula apresentada. 

A atividade desenvolvida na propriedade é predominantemente a 

pecuária de corte e secundariamente a pecuária de leite. 
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4. LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Foi aplicado in locopara o presente projeto de intervenção, o  

Questionário de Saneamento Ambiental elaborado para o Programa Bacias 

Jaguariúna, na Fazenda São João do Atibaia – áreas I e II, que foi devidamente 

respondido pelo Sr. Eduardo Aparecido dos Santos, administrador e morador 

da Fazenda.  

Os resultados foram divididos neste tópico, conforme a temática. 

 

4.1. Demografia 

 

A Fazenda São João do Atibaia possui uma colônia com 23 casas, 01 

casa sede, escritório e outras edificações, onde funcionários residem, 

totalizando 36 edificações (Tabela 2). Segundo o Eduardo, a demografia se 

concentra em 05 (cinco) diferentes áreas conforme a Figura 9. 
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Figura 09  Áreas com a demográfica da Fazenda. 

 

 
Fonte: Portal Ambiental Municipal – PAM, 2016. 

 
 
 

Tabela 2. Demografia da Fazenda São João do Atibaia. 
 

ÁREA 

 

DESCRIÇÃO 
 

NÚMERO DE PESSOAS 

01 

 
Casas entrada da Fazenda 06 adultos e 02 crianças 

02 

 
Casa da portaria principal 03 adultos 

03 Região da Sede 08 adultos e 01 criança 

04 Colônia de funcionários 57 adultos e 12 crianças 

05 Casas próximas a linha 
férrea 06 adultos e 04 crianças 

Total 99 pessoas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O quantitativo da área 03 foi determinado pelo número de moradores 

efetivos, mas pode variar em função de alguma festa ou finais de semana e, 

portanto, possui uma demanda flutuante.  

 Segundo o administrador, a área conta ainda com a presença de 540 

cabeças de gado, que demandam água e geram efluentes. 

E por fim, quanto ao número de pessoas que passam o dia no imóvel, foi 

informado o número de 02 funcionários. 

 
4.2. Fonte de abastecimento de água 

 

Desde a década de 60, a Fazenda é abastecida por duas nascentes 

afluentes do Córrego Mato Dentro, que é afluente do Rio Atibaia, identificadas 

na Figura 10. 

Figura 10. Nascentes que abastecem a Fazenda São João do Atibaia. 
 

 
Fonte: Portal Ambiental Municipal – PAM, 2016. 

 
As nascentes (Figura 11) encontram-se protegidas com cerca de mourão 

tratado e arame farpado. O entorno da nascente de n.° 01 (Figura 12) possui 

uma vegetação nativa bem conservada, podendo ser classificada, segundo a 
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Resolução CONAMA n.° 01/1994, como vegetação secundária em estágio 

médio de regeneração. 

Figura 11. Área da nascente 01. 

 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 

Figura 12. Área da nascente 01. 
 

 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 
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A área da nascente 02 (Figura 13) está bastante degradada, tendo como 

vegetação predominante gramíneas e algumas árvores isoladas (Figura 14), 

podendo ser considerada, conforme a Resolução CONAMA n.° 01/1994, como 

vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração. Esta área será 

objeto de restauração florestal por meio do Programa Bacias Jaguariúna. 

Figura 13. Área da nascente 02. 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 

Figura 14. Área da nascente 02. 
 

 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 
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A água das nascentes é drenada por bambus, direcionada para caixas 

de contenção e posteriormente, por gravidade, encaminhada por tubulações 

até a rede ramificada que abastece as casas da colônia. 

Após abastecer a colônia, a rede de água abastece a sede, o escritório e 

é direcionada para dois reservatórios de água (Figura 15 e 16).  

Figura 15. Reservatório mais antigo. 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 
Figura 16. Reservatório implantado mais recente. 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 



 

23 
 

Do reservatório a água vai para a dessedentação do gado do curral e 

casas mais afastadas. A água que extravassa do  ladrão destes reservatórios é 

direcionada através de uma bomba para um reservatório (Figura 17) localizado 

na pastagem e depois direcionado para os bebedouros (Figura 18). 

 

Figura 17. Reservatório da pastagem. 

 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 

Figura 18. Bebedouro do gado. 
 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor. 
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Esta água consumida na fazenda não recebe nenhum tipo de tratamento 

e após a distribuição, alguns moradores adotam o filtro de barro nas suas 

residências. 

Em relação ao material da tubulação de água, recentemente a fazenda 

investiu na troca da tubulação de água de amianto para PVC. 

Segundo informações do administrador, a captação da água das 

nascentes não possui outorga do órgão estadual competente - Departamento 

de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Ele informou ainda que nunca foi 

realizada coleta e análise para a verificação da qualidade desta água 

consumida. 

O administrador relatou também que em 2014 a fazenda teve problemas 

com o abastecimento de água, em virtude da estiagem e da crise hídrica que a 

região enfrentou, e que foi necessário recorrer à contratação de caminhões 

pipa para o abastecimento de água. 

Foi realizada, com o apoio do Departamento Municipal de 

Abastecimento de Água, coleta e análise da água nas nascentes 1 e 2 

(respectivamente Amostras 1 e 2) e da torneira do escritório da Fazenda 

(Amostra 3).  

O resultado da análise apontou que os parâmetros analisados estão em 

desacordo com os limites estabelecidos na Portaria MS n.° 2914 de 12 de 

dezembro de 2011, sendo imprópria para o consumo humano devido a 

presença de coliformes totais e fecais na análise microbiológica das Amostras 

1,2 e 3 e Ferro nas Amostras 2 e 3. 

 

4.3. Instalações hidráulicas 
 

As edificações da fazenda possuem pelo menos 01 (um) banheiro em 

alvenaria e os seguintes itens sanitários por edificação: 

 Vaso sanitário com válvula de descarga; 

 Lavatório 

 Chuveiro 

 Pia de cozinha 

 Tanque 
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 Máquina de lavar roupas. 

 

4.4. Destino do esgoto doméstico 

 

Desde a década de 60, o esgoto doméstico gerado nas casas da colônia 

(área 04) é direcionado às fossas negras sem revestimento impermeável, cujo 

ladrão direciona o esgoto in natura para o Córrego Mato Dentro, que 

posteriormente desagua no Rio Atibaia. 

Existem outras edificações (áreas 03 e 05) que também direcionam por 

tubulação enterrada os efluentes domésticos para o Córrego Mato Dentro. Já 

as construções próximas à entrada da Fazenda (áreas 01 e 02) lançam seu 

esgoto diretamente no Rio Atibaia. Não há separação do esgoto doméstico 

(águas cinzas e água negra). 

Os efluentes (chorume/dejetos) do curral do gado são armazenados na 

fossa com revestimento em concreto (Figura 19). Posteriormente estes dejetos 

são drenados por um tanque acoplado no trator e utilizado para adubação 

orgânica do capim e do silo. 

 

Figura 19. Fossa com efluentes do curral do gado. 
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4.5. Destino dos resíduos sólidos gerados na propriedade 
 

A Fazenda é atendida pela coleta de lixo do bairro Bananal, pertencente 

ao Município de Campinas, uma vez que a Fazenda está na divisa entre 

Jaguariúna e Campinas. Portanto, os resíduos domiciliares gerados são 

destinados para a coleta pública. Não há separação dos resíduos recicláveis. 

Os resíduos volumosos, oriundos de poda e supressão de árvores são 

queimados. Já os resíduos da capina e varrição (folhas e grama) são 

destinados para a cobertura da silagem. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Diante dos resultados obtidos conforme a aplicação do questionário, das 

visitas de campo e análise de amostras de água, verificou-se que tanto o 

sistema de abastecimento de água, quanto o sistema de tratamento de esgoto 

da Fazenda são ineficazes e podem comprometer a qualidade da água 

consumida e os cursos d´água receptores dos efluentes sem o devido 

tratamento. 

Outro ponto importante a ressaltar é que a propriedade deve obter a 

outorga da captação de água junto ao Departamento de Águas e Energia 

Elétrica – DAEE. 

Quanto à gestão dos resíduos sólidos gerados na Fazenda, verificou-se 

que a gestão dos resíduos domiciliares é adequada, porém a separação dos 

resíduos recicláveis deverá ser estimulada. 

Os resíduos da capina e varrição (folhas e grama) são destinados para a 

cobertura da silagem, ou seja, são reaproveitados na própria fazenda. E por 

fim, como os resíduos volumosos, oriundos de poda e supressão de árvores 

são queimados, é necessário se pensar em uma destinação ambiental correta 

para este tipo de resíduo. 

Apesar do questionário e da discussão dos dados contemplarem um 

diagnóstico do saneamento ambiental da propriedade como um todo, o  

presente projeto de intervenção será  focado na solução para o sistema de 

tratamento de esgoto, tendo em vista o potencial de poluição deste esgoto 

lançado in natura para o manancial e portanto, é mais prioritário. 
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6. DISCUSSÃO E DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS A SEREM 
IMPLANTADAS 

 
6.1. Tratamento de esgoto 

Para adequar o sistema de tratamento do esgoto doméstico gerado na 

Fazenda seria necessário a implantação de uma tecnologia para cada região 

demográfica (1,2,3,4 e 5), de acordo com a sua respectiva demanda. 

Foram estudadas três tecnologias alternativas: biodigestor, fossa séptica 

biodigestora (modelo Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA) e fossa séptica filtro sumidouro e analisado custo benefício de 

cada uma delas. 

A fossa séptica biodigestor (modelo EMBRAPA) é uma solução 

tecnológica de fácil instalação e baixo custo, ela trata o esgoto do vaso 

sanitário (ou seja, somente a água com urina e fezes humanas) de forma 

eficiente, além de produzir um efluente, rico em nitrogênio e outros nutrientes, 

que pode ser utilizado no solo como fertilizante. O sistema básico (Figura 20), 

dimensionado para uma residência com até 5 moradores, é composto por três 

caixas interligadas e a única manutenção é adicionar mensalmente uma 

mistura de água e esterco bovino fresco (5 litros de cada), que fornece as 

bactérias que estimulam a biodigestão dos dejetos, transformando-os em um 

adubo orgânico, de comprovada eficácia e segurança. 

Figura 20. Detalhamento da fossa sética biodigestora – modelo da EMBRAPA. 

 
Fonte: Site da EMBRAPA. 
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A fossa séptica filtro sumidouro (Figura 21) é um tratamento primário 

essencial de esgoto doméstico no qual é feita a separação e transformação da 

matéria sólida contida no esgoto, sendo o descarte de água feito por infiltração 

no solo via sumidouro. 

Figura 21. Detalhamento do processo de tratamento do sistema fossa séptica 

filtro sumidouro. 

 

 
Fonte: http://www.trokell.com.br/ acesso em 09/12/2016. 

 

 

 E por fim o biodigestor é uma miniestação de tratamento de esgoto 

residencial, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) (Figura 22), 

100% impermeável, que possui um exclusivo sistema de extração do lodo, 

dispensando definitivamente o uso do caminhão limpa fossa. Ótimo para 

tratamento de efluentes sanitários em residências, chácaras, sítios, fazendas e 

escritórios. Além de garantir de forma eficiente o tratamento do esgoto 

doméstico, o sistema não polui o meio ambiente, cuida da higiene, da saúde e 

é econômico.  
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Figura 22. Detalhamento do processo de tratamento do biodigestor. 

 
Fonte: Site Aqualimp. 

 

O biodigestor foi o que apresentou maiores vantagens conforme o que 

segue: 

 Pequena área de instalação (forma cônica); 

 Só gera lodo estabilizado, que pode ser utilizado na agricultura 

como fonte de matéria orgânica; 

 Protege o lençol freático; 

 Custo acessível; 

 Modelos variados no mercado; 

 Não necessita de caminhão limpa fossa; 

 Fácil manutenção. 

Visando a adequação do tratamento de esgoto é proposto o que segue: 

 Implantação de biodigestores em cada região, conforme Tabela 

3e 4: 
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Tabela 3. Relação de biodigestores a serem adquiridos. 

 
REGIÃO 

 

 
CAPACIDADE DO 

BIODIGESTOR (litros) 

 
QUANTIDADE 

1 De 1.100 à 1.400 2 
2 De 1.100 à 1.400 1 
3 De 1.100 à 1.400 3 
4 De 3.000 4 
5 De 1.100 à 1.400 2 

 

Tabela 4. Cronograma de execução do Projeto de Intervenção 

 

Etapa Descrição Prazo 

1 Diagnóstico – aplicação do 
questionárioe levantamento 

de dados 

 

60 dias 

2 Avaliação da tecnologia a ser 
implantada e levantamento 

de custos 

 

60 dias 

3 Licitação 60 dias 

4 Aquisição, instalação e 
treinamento 

60 dias 
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7. MEMORIAL DESCRITIVO – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS  

 
7.1. Descrição dos itens a serem licitados 

Serão comprados os materiais conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5. Relação de biodigestores a serem adquiridos 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
VALOR ESTIMADO 

(REAIS) 

 
1 

 Aquisição e instalação de 
Biodigestores com capacidade de 

1.100 à 1400 litros 

 
08 

 
R$ 28.000,00 

 
2 

Aquisição e instalação de 
Biodigestores com capacidade de 

de 3.000 litros 

 
04 

 
R$ 35.000,00 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

 
R$ 63.000,00 
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ANEXO I - MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE: PREGÃO 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2016  

Denominação:  

CNPJ/CPF n°:  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:        Estado:  

Telefone:        Fax:  

Responsável por contato: 

 

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, 
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2016.  

  __________________________ 

Assinatura  

 

Senhora Licitante,  

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

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

de Licitações e Contratos, pelo e-mail: esther@jaguariuna.sp.gov.br  

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

responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 

qualquer reclamação. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2016  

 

Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos visando a implantação de 
projeto de saneamento ambiental na propriedade denominada Fazenda São 
João do Atibaia, que aderiu ao Programa Bacias Jaguariúna. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário por item  

ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes e credenciamento): XX de XXX 
de 2016, às 11:00 horas. 

 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Rua Alfredo Bueno n. 1235 – Centro, na sala 
de sessão pública do Departamento de Licitações e Contratos. 

Dotação Orçamentária: XXXXXXXXXX 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de 
Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), e Decreto 
Municipal nº 2509/2006. 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, e 
receberá os envelopes “A” (PROPOSTA DE PREÇOS) e “B” (HABILITAÇÃO), 
no local acima indicado. 

 

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes 
ANEXOS: 
 

ANEXO I – Especificações e Quantitativos; 
ANEXO II – Modelo de Proposta; 
ANEXO III – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 

ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
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ANEXO V – Termo de Ciência e Notificação. 
 

2. OBJETO 

2.1. Aquisição e instalação de equipamentos visando a implantação de projeto 
de saneamento ambiental na propriedade denominada Fazenda São João do 
Atibaia, que aderiu ao Programa Bacias Jaguariúna, conforme especificações e 
quantitativos contidos em ANEXO I. 

2.2. Os equipamentos deverão atender as Normas Técnicas previstas na 
legislação pertinente. 

2.3.  PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  
 
2.3.1 A entrega dos itens vencedores e sua devida instalação deverão ser 
agendadas e realizadas na Fazenda São João do Atibaia, rodovia SP 340, Km 
127 + 250 m, em até 60 dias contados da data de assinatura do contrato. 

2.3.2.  Durante a entrega e instalação, será designado um funcionário 
responsável da Secretaria de Meio Ambiente, para análise quanto à sua 
aceitação ou rejeição, e acompanhamento da instalação.  

2.3.3 A entrega e transporte do objeto não terá nenhum ônus para a Prefeitura 
Municipal de Jaguariúna.  

   
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no Brasil, sendo vedada a participação de: 

3.2.  Consórcios; 

3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar a qualquer órgão ou entidade 
da Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

3.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna; 

3.5. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial; 

3.6. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público 
municipal de Jaguariúna. 

 

4.0 CREDENCIAMENTO 
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4.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado o 
credenciamento e recebimento dos envelopes dos proponentes. 

4.1.1 O documento de credenciamento, contrato social e/ou procuração 
deverão ser entregues juntamente com a respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente, fora dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e 
“HABILITAÇÃO”. 

4.1.2 Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá 
apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
sendo: 

4.1.2.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial; 

4.1.2.2 Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subseqüentes, 
devidamente registrados; 

4.1.2.3 No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária tipo S/A): Ato 
Constitutivo e alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores em exercício; 

4.1.2.4 Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): e Sociedade Cooperativa: 
Inscrição do Ato Constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente 
registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

4.1.2.5 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: 
Decreto de autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente.   

4.1.3 Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame.  

4.1.3.1 O instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 4.1.2. e 
seguintes. 

4.2 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo 
para a desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o 
representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo 
proponente durante os trabalhos. 

4.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
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4.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

a) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentar FORA dos 
envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 

4.5 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e 
juntados ao processo administrativo. 

4.6 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão 
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem 
como não serão recebidos os envelopes propostas de preços e 
habilitação.  

4.7 O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação 
de documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar 
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os preços 
apresentados na proposta de preço escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1. Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO 
deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo 
preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO N.º 046/2016 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:_________________ 

CNPJ N.º ______________ 

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO N.º 046/2016 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ________________________ 

CNPJ N.º __________________________________ 
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5.2. A ausência dos dizeres na parte externa do(s) envelope(s), não constituirá 
motivo para desclassificação do proponente que poderá inserir as informações 
faltantes.  
 

5.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope B – Habilitação antes 
do envelope A – Proposta, por falta de informação na parte externa dos 
envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 
rubricado o lacre por todos os presentes. 

6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

6.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta do 
proponente de acordo com o disposto no item 7 deste Edital. 

6.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que 
trata o item 8 deste Edital. 

7. ENVELOPE A – PROPOSTA 

7.1.1 A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de 
forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo 
representante legal da proponente e rubrica nas demais folhas, e deverá 
conter: 
 
7.1.2 Razão social, endereço completo, CNPJ/MF e Inscrição Estadual ou 
Municipal; 
 
7.1.3. Número do pregão; 
 
7.1.4. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua 
respectiva função; 
 
7.1.5. Descrição e marca do Item cotado, valor unitário e total, em moeda 
corrente nacional, incluindo os tributos incidentes. 
 
7.1.6 Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de abertura da sessão publica do Pregão. 
 
7.2 A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 
um resultado. 
       

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
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7.4. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de 
validade das propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os proponentes 
estendam o período de validade das propostas/lances para um período 
específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos 
proponentes, serão feitas por escrito via fac-símile. O proponente poderá 
recusar a solicitação, resultando na desistência da participação no processo 
licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.  

7.5.. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste 
ato convocatório.  

8. ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerado habilitado o proponente que, declarado vencedor, 
apresentar os documentos relacionados nos itens 8.4 a 8.5.1 deste edital. 

8.2. Constituem motivos para inabilitação dos proponentes: 
 
8.2.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 

8.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

 
8.2.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e 
filial), com exceção do previsto no subitem 8.3.2; 
 

8.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente 
ou, excepcionalmente autenticado, pela Pregoeira ou um dos membros da 
equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, 
extraídos via internet. 
 
8.3.1. Para os documentos que não contenham prazo de validade expresso, 
serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua 
apresentação. 

8.3.2. O proponente poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) 
e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos 
correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a 
mesclagem de documentos de estabelecimento diversos, exceto a Prova de 
Regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento 
centralizado desses tributos. 
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8.3.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados 
ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo 
a facilitar sua análise. 
 

8.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

 
8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente. 

 
8.4.2. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social 
– INSS em nome do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da 
apresentação de CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN, 
Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de validade em vigor. 

8.4.2.1. O item acima deverá ser obtido no site da Receita Federal, através do 
link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInt
er/formaNICertidao.asp?Tipo=1, pois desde o dia 03/11/2014 não há emissão 
da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que 
abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros. 

8.4.2.2. A certidão constante do item 8.4.2. serão aceitas separadamente, caso 
ainda estejam com o prazo de validade em vigor. 

8.4.3. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão 
Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do estado ou 
declaração de isenção ou não incidência assinada pelo representante legal da 
licitante, sob as penas da Lei. 

8.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, 
através de Certidão Negativa de Débitos de Mobiliários. 

8.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal. 

8.4.7 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, 
demonstrando situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela 
legislação trabalhista, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT. 
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8.4.8 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

8.5. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

8.6. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que 
tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por 
moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, 
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 
concessão de medida liminar em mandado de segurança.  
 
8.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação de regularidade fiscal, mêsmo que esta apresente 
alguma restrição. 

8.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.     

8.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto na cláusula 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão 
publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 

 
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública 
para recebimento das propostas de preços, da documentação de habilitação, 
podendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 
credenciamento, nos termos do item 4 deste edital. 

 
9.2. Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, se houver, a 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o 
exercício de preferência, após será realizada à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, sendo as mesmas rubricadas e analisados 
por todos os presentes.   
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9.2.1 Durante a análise não será aceita manifestação verbal dos 
representantes credenciados, sendo tal manifestação permitida em momento 
oportuno, ou seja, antes da adjudicação do objeto. 
 
9.3. O tempo para formulação de lances verbais e para determinação do valor 
entre lances, será acordado entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião 
do início da Sessão Pública. 
 
9.4. Em seguida, identificará a proposta de menor preço unitário por item.  
 
9.5. As propostas com valor unitário superior em até 10% (dez por cento) da 
proposta de menor preço, suas representantes estarão impedidos de dar 
lances.   
 
9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item 9.5 
deste edital, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores 
convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.7. Em caso de empate de melhores propostas, na hipótese do item anterior, 
todos os proponentes com o mesmo preço unitário serão convidados a 
participar dos lances verbais. 
 
9.7.1 Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação 
eletrônicos (aparelhos celulares, rádios, palm top, internet e similares) 
para realização de consultas quanto aos lances a serem ofertados, 
evitando assim a extensão desnecessária ao procedimento licitatório.  
 
9.8. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, 
formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço unitário 
por item.  
 
9.9. A Sra. Pregoeira convidará individualmente os proponentes classificados, 
de forma sequencial, a apresentar lances verbais em valor inferior ao da última 
proposta, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços. 
 
9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela 
Pregoeira, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar 
novos lances. 
 
9.10.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência 
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
9.10.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de 
preços apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
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9.10.1.2 A microempresa e empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta.  
 
a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de 
preclusão; 
       
b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem “a”, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta; 
 
b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
 
9.10.2 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a 
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte; 
 
9.10.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à 
licitação, no termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 
10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese 
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte 
cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.10.1.1; 
 
a) na hipótese de não-contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no item 9.10.3, será declarada a 
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.    
 
9.11. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar 
lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 
proponente da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas, sempre 
verificando o exercício de preferência da microempresa e empresa de pequeno 
porte. 
 
9.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário por item e os valores 
estimados para a licitação. 
 
9.13. Quando comparecer um único proponente ou houver uma única proposta 
válida, caberá à Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances a Sra. Pregoeira examinará a 
aceitabilidade do preço da classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
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9.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço unitário por item 
obedecidas as exigências fixadas no edital, será declarado vencedor e após 
será aberto seu envelope contendo os documentos de habilitação, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
9.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, 
ao melhor preço unitário será adjudicado o objeto ao licitante vencedor, desde 
que, não ocorra nenhuma manifestação motivada dos demais representantes. 
 
9.17. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará a oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um valor 
que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 
 
9.18. Nas situações previstas nos itens 9.11, 9.12, 9.13 e 9.16 deste edital, a 
Sra. Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido melhor preço unitário por item.  
 
9.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para 
livre exame e rubrica. 
 
9.20. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita antes da 
adjudicação do objeto ao licitante vencedor, com registro em ata da síntese das 
suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação 
seguirá um dos destinos constantes do item 10 deste edital. 
 
9.21. O recurso contra decisão da Pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito 
suspensivo. 
 
9.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.23. A falta de manifestação motivada do proponente na sessão importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
9.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 
cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes habilitação 
devidamente rubricados pelos presentes, ficarão sob a guarda da Prefeitura 
Municipal, sendo exibidos aos proponentes na reabertura da sessão ou na 
nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  
 
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública, 
adjudicará o objeto do certame ao autor do melhor preço unitário, 
encaminhando o processo para homologação pela entidade competente. 
 
10.2. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar memoriais no 
Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de três dias 
úteis, contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais 
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proponentes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2.1. O recurso indeferido pela Pregoeira, será submetido a entidade 
competente que poderá ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente 
adjudicar e homologar o objeto, ou retificar a decisão, determinando a 
reparação de algum ato realizado no procedimento; o ato será refeito, dando-se 
continuidade ao certame a partir da correção do vício. 
 
10.2.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de 
reforma da decisão, retornará a fase questionada, corrigindo o vício processual 
e dando prosseguimento ao certame. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe 
o ANEXO IV, constando as condições e forma de pagamento, as sanções para 
o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a 
mesma parte integrante deste Edital. 

11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato, 
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 
disposto no item 9.17 do presente edital. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. Na entrega do objeto, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura, a qual será 
rubricada pelo Secretário do Meio Ambiente.    

12.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão e o número do 
Contrato. 

12.3. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

12.4 Deverá ser obrigatoriamente anexada à Nota Fiscal/Fatura, número da 
Agência e o número da conta corrente bancária do Banco do Brasil S/A., a qual 
serão efetivados os pagamentos.  

 
12.4.1. Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 
13.  PENALIDADES 
13.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o 
Contrato, quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta 
ensejarão: 
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13.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa 
equivalente ao valor 10% (dez por cento) sobre o valor total do vencedor. 

13.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 
administrativa, sendo que, a sua aplicação não exime a Licitante vencedora da 
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a 
Prefeitura. 
 
13.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 

13.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude, o 
proponente ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do 
ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente: 

13.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Prefeitura, que será concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma 
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos. 

 
13.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 
entidade Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no 
artigo 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma 
vez que o seu descem primeiro acarretará às sanções previstas na legislação 
brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades 
previstas em Lei. 

14.2. O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 

14.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de: 

14.3.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos 
interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, 
antes da data inicialmente marcada; 

14.3.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados; 
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14.3.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a 
este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a 
abertura das propostas, a contar da publicação das alterações. 

14.4 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos 
legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

14.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada á inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 

14.6. O presente Edital e seus anexos, será disponibilizado para consulta, ou 
para aquisição, ao preço de R$ 14,00 (quatorze reais), a partir do dia 21 de 
março de 2016, no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Alfredo 
Bueno nº 1235 – Centro, nos seguinte horários: das 8:00 às 16:00 horas, sendo 
fornecido o respectivo comprovante de aquisição. Será ainda disponibilizado, 
sem ônus no portal eletrônico www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. 

14.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e 
seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou 
fac-símile, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data 
estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do 
menor prazo possível, pela Prefeitura Municipal que comunicará por escrito aos 
demais interessados que tenham retirado os Editais. No caso de ausência da 
solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório 
são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, 
qualquer reclamação. Enviar pedidos de esclarecimentos para o endereço e/ou 
telefones descritos abaixo: 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, 
Tel/fax (55-19) 3867-9779, no horário compreendido das 08:00 às 16:00 horas, 
ou através do email esther@jaguariuna.sp.gov.br 

15. DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde 
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Edital. 
 

      Jaguariúna, XX de XXXXX de 2016. 
 
 

Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
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ANEXO I – Especificações e Quantidades 
 

 
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

1 

Instalação e aquisição de 
Biodigestores com capacidade de 

1.100 à 1400 litros 

 

08 

 

2 

Instalação e aquisição de 
Biodigestores com capacidade de 

de 3.000 litros 

 

04 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  

 

Pregão nº 046/2016  

Razão Social: ___________ 

CNPJ: ________________ 

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos visando a implantação de 
projeto piloto de saneamento ambiental. 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE MARCA / 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Instalação e aquisição 
de Biodigestores com 
capacidade de 1.100 

à 1400 litros 

08 UN    

2 Instalação e aquisição 
de Biodigestores com 

capacidade de de 
3.000 litros 

04 UN    

 

Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública do Pregão.  

Data, e assinatura do responsável. 
 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela 
documentação apresentada no Envelope HABILITAÇÃO, procuração com poderes 
específicos ou contrato social). 
NOME: 
ESTADO CIVIL:     
PROFISSÃO: 
RG:       
CPF: 
ENDEREÇO:      
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa _____________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_______________________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, 

de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão nº 046/2016, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Jaguariúna. 

 

 

_________________, _____, de ________de ____. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 

RG nº : ________________________ 

OBS.: ESTE DOCUMENTO (SE FOR O CASO) DEVERÁ SER 
APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES, JUNTAMENTE COM A 
DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA ____________________, 
PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A 
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL NA 
PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA SÃO JOÃO DO ATIBAIA, QUE 
ADERIU AO PROGRAMA BACIAS JAGUARIÚNA. 
 
Processo Administrativo n° ____/2016. 
Contrato nº. ____/2016. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo 
Bueno, nº 1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 
neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Tarcisio 
Cleto Chiavegato, Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 7.481.699-8 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 
056.597.528-53, residente e domiciliado na Praça Carlos Gomes, nº 14, Jardim 
Paraiso, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 
__________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, a 
Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: 
___________, no Município de ____________, Estado de São Paulo, 
representada neste ato por seu Procurador Senhor _________________, 
Nacionalidade, Profissão, portador da Cédula de Identidade   RG nº. 
__________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e 
domiciliado à Rua _______________ - Bairro: ____________, CEP.: 
__________, no Município de ___________, Estado de ____________, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que 
segue: 
 
1.0 DO OBJETO 

 
1.1. Aquisição e instalação de equipamentos visando a implantação de projeto 
de saneamento ambiental na propriedade denominada Fazenda São João do 
Atibaia, que aderiu ao Programa Bacias Jaguariúna, conforme especificações e 
quantitativos contidos em ANEXO I. 

1.2. Os equipamentos deverão atender as Normas Técnicas previstas na 
legislação pertinente. 

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da aquisição, bem 
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com 
todos os seus anexos, os seguintes documentos: 
 a-) Pregão Presencial nº _____/2016; 
 b-) Processo Administrativo n° _____/2016; 
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2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes 
para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma 
reger a aquisição do objeto. 

 
3.0  PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:   
3.1 A entrega do constante em Cláusula 1.0 deverá ser feita, na sua totalidade, 
na Secretaria de Meio Ambiente, sito à Rua José Alves Guedes, nº 575, Bairro: 
Centro, em até 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura deste. 

3.2 Na entrega do objeto, será designado um funcionário responsável da 
Secretaria de Meio Ambiente, para análise quanto à sua aceitação ou rejeição, 
mediante os certificados entregues juntamente com o objeto.  

3.3 A entrega e transporte do objeto não terá nenhum ônus para a 
CONTRATANTE.  

   
4.0  DO(S) VALOR(ES) 
4.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) para a aquisição do objeto constante 
em Cláusula 1.0 é (são) de: Item 01: R$ ______ (________), totalizando o 
valor de R$ ______________(__________), Item 02: R$ ________________ 
(__________),Item 03: R$ ______ (________), totalizando o valor de R$ 
______________(__________), Item 04: R$ ________________ 
(__________), totalizando o valor de R$ _____________(____________), 
apresentado(s) como lance final pela CONTRATADA, devidamente 
aprovado(s) pela CONTRATANTE, que perfaz o valor global de R$ ______ 
(_________). 

4.2 O(s) valor(es) retro referido(s) é (são) final(is) e irreajustável(is), não se 
admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas 
e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 
 
4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da 
dotação orçamentária n° XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
5.0  CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 Na entrega do objeto, constante em Cláusula 1.1, a CONTRATADA 
apresentará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá estar adequadamente 
preenchida, devendo conter no corpo da mesma o número do presente 
Contrato, bem como o número do Pregão constante na Cláusula 2.1, alínea “a” 
deste instrumento.  
 
5.1.1 A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes 
endereços eletrônicos: dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para 
dae.adm3@jaguariuna.sp.gov.br e dae.adm2@jaguariuna.sp.gov.br, a qual 
será conferida e rubricada pelo Secretário de Meio Ambiente. 
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5.2 Os pagamentos serão efetuados, até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior à 
data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente rubricada pelo 
Secretário de Meio Ambiente. 
 
5.3  À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o 
desconto da fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, 
permitindo-se, tão-somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 
diretamente na CONTRATANTE. 
 
5.4. Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a 
apresentação do constante na Cláusula 5.1 e 5.5, deste instrumento. 
 
5.5. Deverá estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal, o 
número da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., 
a qual sera efetivado o pagamento. 
 
5.5.1. Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 
5.6 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do 
Brasil S/A não será efetivado o pagamento. 
 
6.0 PENALIDADES: 
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão 
do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, 
pelo prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos ou 60 (sessenta) meses, 
contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez 
por cento), sobre o valor do Contrato. 
 
6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, 
ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94. 
 
6.3 A entrega do objeto fora das características especificadas, ocasionará o 
não recebimento, acarretando desta forma na rescisão do contrato, conforme 
Cláusula 7.1. 
  
6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item 
precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, 
perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 
declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das 
penalidades elencados nos itens precedentes. 
 
6.6  Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos 
créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
7.0   RESCISÃO: 
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação 
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das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, 
desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei 
nº 8.666/93. 
 
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas 
no art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3   Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos 
incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, 
ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato.  
 
8.0   DISPOSIÇÕES GERAIS: 
8.1. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade 
física e saúde de seus empregados, atendendo todas as legislações 
pertinentes à prevenção de acidentes de trabalho, principalmente a Portaria nº 
3214 de 08 de Junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras, no que 
couber. O não atendimento das exigências constantes nas legislações 
pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato. 
 
8.2  A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados 
e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, 
previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros 
encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do 
trabalho, previstas  na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do 
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 
aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com 
a aplicação das sanções cabíveis. 
 
8.3 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e 
representantes na aquisição do objeto contratado, isentando a CONTRATADA 
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
 
8.4 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as 
obrigações  assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
 
8.5. A CONTRATADA apresenta na assinatura deste: testes e laudos do 
objeto, realizados no laboratório do fabricante ou em laboratório certificado pelo 
INMETRO assinados pelo técnico responsável, acompanhado do comprovante 
de sua inscrição em órgão oficial. 

 

8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração 
Pública. 
 
9.0   TOLERÂNCIA: 
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9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, 
mesmo  por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos 
itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos 
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido.  
 
10.0   VALOR DO CONTRATO: 
10.1  Dá-se ao presente Contrato, o valor total de R$ ___________ 
(___________),  para todos os efeitos legais. 
 
11.0 VIGÊNCIA: 
11.1  Este contrato vigorará por 45 (quarenta e cinco) dias contados da 
assinatura deste. 
 
12.0 FORO 
12.1    Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e 
obrigações deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por  
mais privilegiado que seja. 
 
     E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus 
representantes legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-
assinadas, a tudo presentes. 
 

                Jaguariúna,_____de __________de 2016. 

 

_______________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Tarcisio Cleto Chiavegato  

Prefeito 

________________________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

______________________________              
______________________________ 
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ANEXO V 

 

                                       TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2016 

Contrato n° _______/2016. 

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos visando a implantação de 
projeto piloto de saneamento ambiental 
 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Contratada: _______________________________________________ 

 

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do 
Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomada, 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, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 
então, a contagem dos prazos processuais. 
   

                                                               Jaguariúna, __ de ________ de 2016. 

___________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Tarcísio Cleto Chiavegato 

Prefeito                                                                                       

___________________________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO II – MODELO QUESTIONÁRIO APLICADO 
 

 
 

QUESTIONÁRIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

1. Identificação do responsável pelas informações 

☐ Proprietário                         ☐ Morador                      ☐ Funcionário  

Nome:________________________________________________________________________

_________ 

Endereço:_____________________________________________________________________

_________ 

Cidade:

 ____________________________________Estado:_____________________________

_______ 

Fone:_______________________________________  

E-mail:____________________________________ 

 

 

Assinatura:___________________________________________________________________ 

 

2. Propriedade 

 

Nome propriedade: __________________________________________________________ 

Proprietário:__________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

 

Finalidade principal da propriedade rural: 

☐ Pecuária de corte 

☐ Agricultura                                         Principais culturas: 

☐ Pecuária de leite 
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☐ Outro: ______________________ 

 

3. Demografia 

 

Nº de pessoas permanentes no imóvel: 

☐ Adultos    quantidade ________     

☐ Crianças (até 12 anos) quantidade ________ 

 

Nº de pessoas que passam o dia no imóvel por idade: 

 

☐ Adultos    quantidade ________     

☐ Crianças (até 12 anos) quantidade ________ 

 

4. Infraestrutura 

 

4.1. Fonte de abastecimento de água 

 

☐ Poço tubular raso  ☐ Mina/Nascente ☐ Córrego ☐ Poço tubular 

profundo   

☐ Poço artesiano  ☐ Poço semi-artesiano ☐ Poço tipo amazonas  ☐ Outros 

 

4.2. Possui outorga do uso da água 

 

☐ Sim   ☐ Não 

 

4.3. Tratamento da água 

 

Existe na propriedade tratamento de água: 

☐ Sim   ☐ Não 

 

Em caso afirmativo, especificar o tipo de tratamento: 

 

☐ Fervura  ☐ Filtro de barro  ☐ Somente aplicação de cloro 

☐ Estação de tratamento de água compacta (industrial) 
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☐ Outros: ____________________________ 

☐ Combinação: ____________________________ 

 

 

 

4.4. Instalações sanitárias 

 

☐ Banheiro    Se sim:   ☐ Alvenaria  ☐ Madeira  ☐ 

Misto 

Quantidade de banheiros no imóvel: _________ 

 

Itens sanitários no imóvel: 

☐ Vaso sanitário com caixa acoplada 

☐ Vaso sanitário com válvula de descarga 

☐ Lavatório 

☐ Bidê 

☐ Chuveiro 

☐ Pia de cozinha 

☐ Tanque 

☐ Máquina de lavar roupas 

 

4.5. Destino do esgoto doméstico 

 

Há separação quanto ao destino? 

 ☐ Sim  ☐ Não, ambas vão para o mesmo destino    ☐ Não sabe 

 

Em caso afirmativo, separa a água cinza da água negra*? 

 

☐ Sim  ☐ Não, ambas vão para o mesmo destino     

 

*água cinza: proveniente de chuveiro, pia, lavatório, tanque, máquina de lavar roupa, pia de 

cozinha, bidê 

 água negra: proveniente exclusivamente do vaso sanitário 
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Destino dos efluentes: 

 

☐ Fossa negra (buraco e/ou sem revestimento impermeável)  

☐ Rede de coleta de esgoto de concessionária 

☐ Fossa séptica  

☐ Biodigestor  

☐ Outros:_______________________ 

☐ Não sei  

☐ a quanto tempo ? _____________________ 

Em caso de tratamento de efluente, detalhar: 

 

☐ Fossa em alvenaria  ☐ Fossa em caixas de água ☐ Fossa em anéis de concreto 

☐ Possui fundo?  ☐ Possui tampa?  ☐ Exala odores 

característicos? 

☐ Fossa séptica interligada à outra estrutura?  

 

Em caso afirmativo de fossa séptica interligada à outra estrutura, detalhar: 

 

☐ Filtro com pedras/brita 

Se sim, forma de fabricação 

☐ Filtro em alvenaria  ☐ Filtro em caixas de água ☐ Filtro em anéis de concreto 

 

☐ Sumidouro   

Se sim, forma de fabricação 

☐ Sumidouro em alvenaria ☐ Filtro em anéis de concreto ☐ Apenas escavação no solo 

 

☐ Vala de infiltração  

Se sim, forma de fabricação 

☐ Tubo de PVC  

 

Lançamento do efluente: 

☐ Corpo d´água  ☐ Solo           ☐Reuso  
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5. Destino dos resíduos sólidos gerados na propriedade 

 

☐ Coleta pública 

☐ Realiza a queima dos resíduos  

☐ Enterra os resíduos 

☐

Outros________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Entrevistador 

 

Nome:________________________________________________________________________

__ 

Fone:____________________________ 

Instituição/Empresa______________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________

__ 

 

 

Jaguariúna, aos _________de ___________de __________. 

 

 

 
 
 
 


