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2.3.2- Tenham sido declarados inid6neos para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, 
enquanto perdurar o motive determinante da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao. 

2.3.1- Estejam com seus cadastros cancelados, suspenses e/ou que tenham sido declarados 
impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Administracao Publica, enquanto durar o 
impedimento; 

2.3- Nao poderao participar do presente chamamento pessoas fisicas que: 

2.2.5- Os documentos apresentados fora do prazo estabelecido no item 2.2.4 acima, nao serao 
recebidos. 

2.2.4- 0 interessado devera entregar a documentacao exigida, na sede da Controladoria Geral 
do Municipio de Caucaia, localizada na Rua Francisco Sales, 127 - Centro - Caucaia/CE, no 
horario de 08:00 as 14:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira, em ate 2 (dois) dias uteis ap6s a 
realizacao da lnscricao. 

2.2.3- Ap6s a inscricao, com o comprovante impresso, o interessado devera juntar a esse, toda 
a docurnentacao exigida nos itens 3.2 e 3.3 deste Edital. 

2.2.2- 0 sistema s6 adrnitira uma inscncao para cada CPF informado por PROGRAMA. 

2.2.1- Ao finalizar a inscricao nos moldes do item 2.2 acima o sistema ernitira o respective 
comprovante, que devera ser impresso pelo interessado. 

2.2- As inscrlcoes para o referido credenciamento deverao ser realizadas, por meio eletr6nico, 
atraves do site oficial da Prefeitura Municipal de Caucaia (www.caucaia.ce.gov.br). 

2.1- A participacao neste credenciamento implica a aceitacao plena e irrevoqavel das normas 
constantes neste instrumento. 

2.0 - DAS CONDl~OES GERAIS 

1.1- 0 presente Chamamento Credenciamento de pessoas fisicas, em atendimento as 
necessidades do Institute de Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, conforme 
especificacoes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 

1.0 - DO OBJETIVO 

O lnstituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, atraves da Controladoria 
Geral do Municipio de Caucaia, situada na Rua Francisco Sales, 127 - Centro - Caucaia/CE, 
recebera no periodo de 21 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, no horario de 
expediente ao publico, das 08:00 as 14:00 horas, PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FiSICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNlciPIO DE CAUCAIA - IMAC, conforme especificacoes constantes do 
anexo I, parte integrante deste processo. 
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b) A cornprovacao de regularidades com a Fazenda Estadual sera feita atraves da Certidao 
Negativa de Debitos Estaduais, fornecida pela Secretaria da Fazenda; 

a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da 
Certidao Negativa de Tributes e Contribulcoes Federais e da Divida Ativa da Uniao. emitida 
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. 751, de 02.10.2014; 

3.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do preposto. 

3.2.3.1- Caso o comprovante de endereco seja em nome de outro titular, devido a residencia da 
pessoa nao ser pr6pria, este devera vir acompanhado de declaracao de que o mesmo reside no 
enderec;:o com reconhecimento de firma do emitente. 

3.2.3- Comprovante de enderec;:o devidamente atualizado, sendo aceito ate o terceiro mes 
anterior a este procedimento; 

3.2.2- Cadastro Nacional de Pessoa Fisica - CPF; 

3.2.1- Documento oficial de identificacao: 

3.2- DOCUMENTOS PARA HABILITA<;AO 

Os documentos de habilitacao flcarao retidos nos autos, e deverao ser apresentados em c6pias 
conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal mediante originais, ou em c6pias 
autenticadas por cart6rio competente. 

3.1- Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado devera requere-lo atraves de carta- 
proposta junto ao Institute do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, declarando 
conhecer e concordar com os termos do Edital, apresentando a seguinte docurnentacao, gue 
devera ser apresentada em original ou por copia devidamente autenticada em cartorio 
competente ou conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal. 

3.0- DA HABILITA<;AO 

2.8- A divulqacao dar-se-a mediante aviso de publicacao do Diario Oficial do Municipio - DOM. 

2.7- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara para dirimir quaisquer conflitos 
provenientes deste Credenciamento. 

2.6- Os casos omissos serao decididos pelo Institute do Meio Ambiente do Municipio de 
Caucaia - IMAC. 

2.5- A hablhtacao no credenciamento nao implicara na obrigatoriedade de contratacao por parte 
do Institute do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, que somente fara para atender 
a demanda efetivamente comprovada. 
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2.4- 0 Institute do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, podera revogar o'"~r:~ente 
chamamento publlco por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade 
de oflcio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
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I) Cornprovacao atraves de diploma, devidamente registrado, de conclusao de curso de 
gradua9ao de nivel superior em Tecnologia em Construcoes Civis/ Edificacoes, fornecido por 
instttuicao de ensino reconhecida pelo Ministerio da Educacao (MEC), com registro no 
respectivo conselho de classe (CREA); 

3.3.4 -ASSISTENTE TECNICO AMBIENTAL- Nivel superior 

I) Cornprovacao atraves de diploma, devidamente registrado, de conclusao de curso de 
graduayao de nivel superior em Direito, fornecido por instituicao de ensino reconhecida pelo 
Ministerio da Educacao (MEC), com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
11) Apresentar atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de direito 
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado 
atividade/servico compativel com a respectiva funcao. 
111) Experiencia na area de direito ambiental especificamente naquelas que conservem llcencas 
e autorizacoes ambientais. (Declaracao ). 

3.3.3 -ANALISTA JURIDICO AMBIENTAL- Nivel superior 

I) Cornprovacao atraves de diploma, devidamente registrado, de conclusao de curso de 
qraduacao de nivel superior em Engenharia Ambiental e Sanitaria, fornecido por instituicao de 
ensino reconhecida pelo Ministerlo da Educacao (MEC), com registro no respectivo conselho 
de classe (CREA); 
II) Apresentar atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de direito 
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado 
atividade/servico compativel com a respectiva funcao. 
111) Experiencia em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de plataformas e 
softwares de georreferenciamento. (Declaracao ). 

3.3.2 -ANALISTA AMBIENTAL II - Nivel superior 

I) Cornprovacao atraves de diploma, devidamente registrado, de conclusao de curso de 
qraduacao de nivel superior em Engenharia Civil, fornecido por instituicao de ensino 
reconhecida pelo Ministerio da Educa9ao (MEC), com registro no respectivo conselho de classe 
(CREA); 
II) Apresentar atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de direito 
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado 
atividade/servico compativel com a respectiva funcao. 
Ill) Experlencla em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de plataformas e 
softwares de georreferenciamento. (Declaracao ). 

3.3.1 -ANALISTA AMBIENTAL I - Nivel superior 

3.3 - QUALIFICACAO TECNICA 

3.2.5- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho, mediante a 
apresentacao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhista - CNDT. 

c) A cornprovacao de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita atraves da Certldao 
Negativa de Tributos Municipais. 
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6.4- O(a) contratado(a) e responsavet pelos danos causados, diretamente ao Institute do Meio 
Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC e aos beneflciarios. ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nae reduzindo ou excluindo essa responsabilidade 
a fiscalizacao ou acompanhamento por parte da Contratante. 

6.3- A convocacao para formalizacao do termo contratual dar-se-a pela ordem de inscricao no 
referido credenciamento, realizada presencialmente no Institute do Meio Ambiente do Municipio 
de Caucaia - IMAC. 

6.2- 0 prazo do contrato sera estipulado de acordo com os preceitos legais, porern, 
determinado em funcao das reais necessidades dos services. 

6.1- Os services prestados serao contratados par meio de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTA<;AO DE SERVl<;OS, onde se estabelecerao com clareza e precisao os direitos, 
obriqacoes e responsabilidades das partes, conforme minuta constante do anexo IV deste 
edital; 

5.1 - As despesas decorrentes das contratacoes correrao par conta das dotacoes 
orcarnentarias abaixo especificadas, DOTA<;AO OR<;AMENTARIA: 3601.18.122.0048.2.104 - 
APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00. 

6.0 - DA CONTRATA<;AO 

5.0-DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA 

4.4- A apresentacao da proposta de credenciamento implica na plena concordancia e aceltacao 
dos termos e condicoes previstas neste instrumento, inclusive com relacao ao preco estipulado 
pela Acministracao para a prestacao dos servicos constantes no anexo I, parte integrante deste 
processo. 

4.3- A aprovacao ou nao da proposta de credenciamento sera comunicada aos interessados no 
prazo maxima de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de apresentacao da proposta; 

4.2- Ap6s analise da docurnentacao, a Controladoria Geral do Municipio de Caucaia divulqara 
o resultado de ctassiticacao do credenciamento; 

4.1- A Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, durante a analise da documentacao, 
convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessaries; 

4.0 - DA APROVA<;AO DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

I) - Certificado de conclusao de ensino media ou certificado de conclusao de curso tecnico 
equivalente, expedido por instituicao de ensino reconhecida pelo 6rgao competente. 

3.3.5 AUXILIAR TECNICO EM MEIO AMBIENTE - Nivel medic 
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II) Apresentar atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de direito 
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado 
atividade/servico compativel com a respectiva funcao. 
Ill) Experiencla em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de plataformas e 
softwares de georreferenciamento. (Declaracao ). 
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FRANCIS HUGO PONTES 
lnstituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC 

TERMO DE REFERENCIA 
MODELO DE CART A PRO POST A 
MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO Ill 

8- DOS ANEXOS DO EDITAL 

7.4- Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publtcacoes 
referentes as impuqnacoes e esclarecimentos no Diario Oficial do Municipio - DOM e portal do 
TCE/Ce: http://www.tce.ce.qov.br/licitacoes. 

7.3- A Controladoria Geral do Municipio de Caucaia nao se responsabilizara por pedidos de 
esclarecimentos ou impuqnacoes protocolizadas fora do prazo, e em local diverse do 
mencionado neste Edital. 

7.2.3- A peti9ao devera estar acompanhada de c6pia xeroqraflca do documento de identidade 
de seu signatario; 

7.2.2- Aleqacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com docurnentacao/provas 
que se fizerem necessarias: 

7.2.1- Documento elaborado em uma via, rubricado em todas as folhas e numerado; 

7.2- Os pedidos de esclarecimentos ou lmpuqnacoes ao edital deverao ser protocolados na 
Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, situada na Rua Francisco Sales, 127 - Centro - 
Caucaia/CE, e atender, obrigatoriamente, as seguintes exiqenclas: 

7 .1- Este Edita I devera ser lido e interpretado na integra. Ap6s o prazo legal nao serao aceitas 
alepacoes de desconhecimento; 

7.0 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL 

6.8- Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais 
previamente estabelecidos pelo Institute do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC. 

6.7- 0 prazo de execucao e de acordo com o Termo de Referencia, anexo I do edital; 

6.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita I, sera obedecido o previsto no art. 110, 
da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 
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6.5- O(a) contratado(a) se compromete a comparecer ao Institute do Meio Ambiente do 
Municipio de Caucaia - IMAC, no prazo de ate 5 (cinco) dias ap6s a publicacao da convocacao 
no DOM para assinatura do contrato 
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I'ISTITUTO DE \1EIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA IM AC 
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• Ol(um)-ANALISTA AMBIENTAL I; 
• 02(dois)-ANALISTA AMBIENTAL II; 
• Ol(um)-ANALISTA JURIDICIO AMBIENTAL; 
• Ol(um)-ASSISTENTE TECNICO AMBIENTAL; 
• 05(cinco)-AUXILIAR TECNICO EM MEIO AMBIENTE. 

VAGAS: 

O crescimento econornico dos ultimos 10 (dez) anos proporcionou um-aurnento no quantitativo de 
empresas, novos loteamentos, dentre outras atividades que promovem impactos no meio ambiente. 
Desta forma para assegurar a fiscalizacao em defesa do meio ambiente se faz necessario a 
contratacao de especialistas nas diversas areas do conhecimento especifico. 

NECESSIDADES: 

Faz-se necessario, o desenvolvimento constante e continuo das atividades de Licenciamento e 
Fiscalizacao Ambiental no municipio, tendo como premissa o Desenvolvimento Sustentavel e a 
qualidade de vida dos municipes, alem da protecao e conservacao do Meio Ambiente, hem comum 
a todos, segundo nossa Carta Magna, atraves da normatizacao, tendo por base a legislacao 
ambiental vigente e o monitorarnento dos recursos naturais do municipio. 
Para tal, se faz necessario a continuidade do presente Programa. 

FINALIDADE DO PROGRAMA: 

Dar continuidade ao Programa Caucaia Ambiental, iniciado no ano de 2017 e cuja finalidade e 
desenvolver atividades tecnico-cientificas para identificacao das acoes poluidoras do meio ambiente 
no municipio de Caucaia. Buscando, desta forma, coibir as acoes lesivas ao meio ambiente, que 
infrinjam a legislacao ambiental vigente e a concessao das Licencas e Autorizacoes Ambientais. 

OBJETIVO: 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC 

TERMO DE REFERENCIA 

CAUCAIA . 
Prefeitura de 
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IIA3P 

FUN CAO VAGAS UNO MESES VLMENSAL VLTOTAL 
ANALISTA AMBIENT AL I 1 MES 12 R$ 4.770,00 R$ 57.240,00 

R$ 4.770,00 (Quatro Mile Setecentos e Setenta Reais) 

VALOR: 

40 (Quarenta) horas semanais 

HORARIO DE TRABALHO: 

- Ensino Superior - Curso de Graduacao em Engenharia Civil com registro no respective Conselho 
de Classe; 
- Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a emissao ou autorizacoes ambientais 
em quaisquer entes federativos; 
- Experiencia em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de plataformas e softwares de 
georreferenciamento. 

EXIGENCIAS: 

- Analisar as edificacoes construidas em areas de sensivel impacto ambiental buscando adequacao 
da mesma as normas ambientais exigidas no ambito municipal; 
- Propor normas e definir procedimentos para orientar as acoes de fiscalizacao, a imposicao de 
sancoes e multas; 
- Planejar, coordenar e controlar a aplicacao de normas e politicas, bem como a execucao de 
programas, projetos e acoes relacionadas a fiscalizacao e ao monitoramento dos recursos naturais; 
- Apoiar tecnicamente os setores com o objetivo .de prevenir e combater as infracoes cometidas 
contra o meio ambiente; 
- Fazer relat6rios, documentos e avaliacao tecnica de procedimentos e instrucoes de trabalhos 
ambientais. 

FUN CAO: ANALIST A AMBIENT AL I 

A TRIBUI<;OES: 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - !MAC 

CAUCAIA 
Prefeitura de 
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IIA3P 

FUN CAO VAGAS UNO :MESES VLMENSAL VLTOTAL 
ANALIST A AMBIENT AL II 2 MES 12 R$ 2.500,00 R$ 60.000,00 

R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

VALOR: 

40 (Quarenta) horas semanais 

HORARIO DE TRABALHO: 

- Ensino Superior - Curso de Graduacao em Engenharia Ambiental e Sanitaria com registro no 
respectivo Conselho de Classe; 
- Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a emissao ou autorizacoes ambientais 
em quaisquer entes federativos; 
- Experiencia em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de plataformas e softwares de 
georreferenciamento. 

EXIGENCIAS: 

- Analisar os impactos das solucoes de infraestruturas sanitarias percebidas nos diversos 
loteamentos, empreendimentos ou atividades nos diversos ecossistemas condicionando os mesmos 
as normas ambientais exigidas no ambito municipal; 
- Propor normas e definir procedimentos para orientar as acoes de fiscalizacao, a imposicao de 
sancoes e multas; 
- Planejar, coordenar e controlar a aplicacao de normas e polfticas, bem como a execucao de 
programas, projetos e acoes relacionadas a fiscalizacao e ao monitoramento dos recursos naturais; 
- Apoiar tecnicamente os setorcs com o objetivo de prevenir e combater as infracoes cometidas 
contra o meio ambiente; 
- Fazer relatorios, documentos e avaliacao tecnica de procedimentos e instrucoes de trabalhos 
ambientais. 

FUN CAO: ANALIST A AMBIENT AL II 

ATRIBUI<;OES: 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC 

CAUCAIA 
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FUN Ao VAGAS UNO MESES VLMENSAL VLTOTAL ~~~~~~~~~~~~1--~~~1-- 

AN A LIST A JURIDICO MES 12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 
AMBIENT AL 

R$ 2.500,00 (Dais mil e quinhentos reais) 

VALOR: 

40 (Quarenta) horas semanais 

HORARIO DE TRABALHO: 

- Ensino Superior - Curso de Graduacao em Direito com Ordem dos Advogados do Brasil-OAB; 
- Experiencia na area de direito ambiental especificamente naquelas que conservem licencas e 
autorizacoes ambientais. 

- Diagnosticar e avaliar projetos ou as atividades relacionadas as regras e legislacoes para garantir 
que todas as atividades sao conduzidas de modo que cause o minimo possivel de danos ao meio 
ambiente: 
- Desenhar pianos de acoes para garantir que tudo se insere nas legislacoes ambientais; 
- Subsidiar com elementos pertinentes as leis ambientais vigentes o trabalho dos analistas 

_ambientais conferindo suporte legal para as acoes tomadas. 

e EXIGENCIAS: 

ATRIBUI<;OES: 

CARGO: ANALIST A JU IUD I CO AMBIENT AL 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC 

CAUCAJA· 
Prefeitura de 
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MA3P 

FUN CAO VAGAS UND MESES VLMENSAL VLTOTAL 
ASSISTENTE TECNICO 1 MES 12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 AMBIENT AL 

R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

VALOR: 

40 (Quarenta) horas semanais 

HORARIO DE TRABALHO: 

- Ensino Superior - Curso de Graduacao de Tecnologia em Construcoes Civis/Edificacoes com 
registro no respectivo Conselho de Classe; 
- Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a emissao ou autorizacoes ambientais 
em quaisquer entes federativos; 
- Experiencia em mapeamento e zoneamento de ecossistemas atraves de platafonnas e softwares de 
georreferenciamento. 

EXIGENCIAS: 

- Realizar levantamento e sistematizacao de dados, inforrnacoes e documentos tecnicos para 
subsidiar a realizacao de estudos socioambientais. Contribuir no processo de elaboracao de politicas 
ambientais, na implementacao e controle de programas de gerenciamento ambiental e sistemas de 
gestao integrada. lnterpretar projetos existentes, analisar croquis e aplicar nonnas tecnicas de 
projetos. 

ATRIBUI<;OES: 

CARGO: ASSISTENTE TECNICO AMBIENTAL 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA- IMAC 

Prefeitura de 

CAUCAIA , I 



A3P 
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA-1 MAC 

Rua Juaci Sampaio Pontes, n" 2595-A, Cigana - Fone: 85 99943-6822 
CEP 61.605-063- CNPJ: 07.919.295/0001-43 - Caucaia/CE - e-mail:imac@caucaia.ce.gov.br 

As despesas decorrentes do Programa Caucaia Ambiental correrao por conta da dotacao 

orcamentaria 3601.18.122.0048.2.104, elemento de despesas n° 33.90.36.00. 

DOT A<;AO OR<;AMENT ARIA 

A previsao de execucao do Programa Caucaia Ambiental sera de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por igual periodo. Iniciando suas ati vidades em 02 de janeiro de 2019 e encerrando-se 

em 31 de dezembro de 2019. 

VIGENCIA: 

FUN CAO VAGAS UND MESES VLMENSAL VLTOTAL 
AUXILIAR TECNICO EM 

5 MES 12 R$ 954,00 R$ 57.240,00 MEIO AMBIENTE 

R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais) 

VALOR: 

40 (Quarenta) horas semanais 

HORARIO DE TRABALHO: 

- Ensino Medic completo; 

EXIGENCIAS: 

- Execucao de atividades de coleta, selecao e tratamento de dados e informacoes especializadas 
voltadas para as atividades finalisticas; 
- Orientacao e controle de processos voltados as areas de conservacao, pesquisa, protecao e defesa 
ambiental. 

CARGO: AUXILIAR TECNICO EM MEIO AMBIENTE 

ATRIBUI<;OES: 

. 
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC 

CAUCAIA 
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ll\STITUTO DE MEIO AMBfENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IM AC 
Rua Juaci Sampaio Pontes. n" 2595-A. Cigana - Fone: 85 99943-6822 

CEP. 61.605--063 - CNPJ 07.919.295.000143 - CaucaiaCE- e-rnail.imacra caucaia.ce.gov.br 

A3P 

Presidente do Instituto de Meio Arnbiente do Municipio de Caucaia 

Caucaia, 29 de novernbro de 2018. 

O custo total do Programa Caucaia Ambiental para o exercicio de 2019 esta previsto em R$ 
234.480,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais). 

- 
I QTD ' CUSTO ORD FUN<;AO \ AG.\!'., 

MESES I UNIT MEN SAL TOTAL 
1 ANALIST A AMBIENT AL I l 12 RS 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 57.240,00 

2 ANALISTA AMBIENT AL II 2 12 RS 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

3 ANALISTA JURIDICO l 12 RS 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 AMBIENT AL 

4 ASSISTENTE TECNICO I 12 RS 2:500,00 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 e AMBIENT AL 
AUXILIAR TECNICO EM 5 MEIO AMBIENTE 5 12 R$ 954,00 R$ 4.770,00 R$ 57.240,00 

CUSTOTOTAL R$ 234.480,00 

CUSTOTOTAL 

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAJA - IMAC 

Prefeitura de 



PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Sampaio Pontes. N" 2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

CNPJ: 07.919.29510001-43 

Nome do Proponente 
CPF N° ----- 

Atenciosamente, 

Anexos: Documentos de habilitacao 

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as 
condicoes estabelecidas no edital e seus anexos e que nae existe nenhum fato impeditivo que 
possa obstar a nossa participacao no referido processo. 

Segue, em anexo, toda docurnentacao requerida para habilitacao, tudo, de acordo com o citado 
edital. 

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da apresentacao da nossa docurnentacao. 

Manifestamos, neste ato, nossa concordancla com os precos fixados pelo INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC, constantes do anexo I do processo 
em referenda. 

ORDEM CARGO/FUNCAO 
01 - ANALISTA AMBIENTAL I 
02 - ANALISTA AMBIENTAL II 
03 - ANALISTA JURIDICO AMBIENTAL 
04 - ASSISTENTE TECNICO AMBIENTAL 
05 - AUXILIAR TECNICO EM MEIO AMBIENTE 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentacao exigida para credenciamento para a 
execucao dos servlcos constantes do Edita! de Chamamento Publico N° 2018.12.20.005, 
especificamente com relacao aos services abaixo assinalados: 

Prezados Senhores, 

REF.: CHAMAMENTO PUBLICO N° 2018.12.20.005. 

A 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC 

Locale data 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO II 

CAUCAIA 
Pref eitura de 



4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a 
sxecucao dos services, diligenciando nos cases que exigem providencias corretivas; 

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Sampaia Pontes. N° 2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

CNPJ: 07.919.295 0001-43 

4.2- Fiscalizar e acompanhar a realizacao dos services: 

4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes 
necessarias ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes da presente licitacao, 
consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE 

posteriores. 

3.1- 0 presente contrato tornar-se-a efetivo a partir da data de assinatura e viqorara ate _ de 
____ de 201_, podendo ser prorrogado na forma da Lei n2 8.666/93 e alteracoes 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO 

2.1- 0 presente contrato tern por objeto ------------------ 
conforme especiftcacoes constantes do anexo I do edital, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Edital de Chamamento Publico n° 2018.12.20.005, e na 
Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA<;AO LEGAL 

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC, pessoa juridica de 
direito publico interno, com sede na Rua Juaci Sampaio Pontes, 2595 - A, Cigana, Cidade de 
Caucaia/CE, inscrito no CNPJ/MF sob on° 07.919.295/0001-43, neste ato representado pelo(a) 
Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). , doravante denominado de 
CONTRATANTE, e, do outro lado, com endereco a 

em , Estado do , 
inscrito(a) no CPF sob o n2 , ao fim assinado(a), doravante denominado(a) de 
CONTRATADO{A), de acordo com o Edital de Chamamento Publlco n° 2018.12.20.005, 
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir pactuadas: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA<;AO DE 
SERVICOS QUE FAZEM ENTRE SI, 0 MUNICiPIO DE 
CAUCAIA, ATRAVES DO INSTITUTO DO MEIO 
AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC E 

, MEDIANTE AS -----..----..------ CONDI COE S E CLAUSULAS A SEGUIR PACTUADAS: 

ANEXO Ill 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA<;AO DE SERVl<;OS 

CAUCAIA 
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6.4- Os valores inicialmente contratados serao reajustados e/ou realinhados de acordo com as 
variacoes que vierem a ser estabelecidas pelos programas coordenados pelo Institute do Meio 
Ambiente do Municipio de Caucaia - IMAC, ou outro indice legal previsto para services desta 

6.3- As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta da dotacao orcarnentaria 
---------· elemento de despesas n° ------ 

6.2- Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Neta Fiscal e fatura 
correspondente. As faturas deverao ser aprovadas, obrigatoriamente, pelo INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE DO MUNICf PIO DE CAUCAIA - IMAC, que atestara o recebimento dos 
mes mos. 

6.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela sxecucao do objeto deste 
contrato, o valor global de R$ ( ), perfazendo o valor 
mensal de R$ ( ). 

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CREDITOS 
ORCAMENTARIOS E DOS REAJUSTES. 

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Sampaio Pontes. N°2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

CNPJ: 07.919.295/0001-43 

d) Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais 
previamente estabelecidos pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE 
CAUCAIA - IMAC. 

c) O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC e aos seus beneficiaries, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole na execucao do Contrato, nae reduzindo ou 
excluindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou acompanhamento por parte do INSTITUTO 
DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IMAC; 

b) Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos 
previdenciarios e fiscais resultantes da execucao do Contrato e previstos em lei. 

a) 0 prazo de execucao e de acordo com o Projeto Basico, anexo I do edital; 

5.2- O(A) CONTRATADO(A) fica ciente, ainda, das seguintes condicoes: 

d) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos ou supress5es no quantitative do 
objeto ate o limite fixado no paraqrafo 12, do art. 65, da Lei n2 8.666/93. 

b) Manter durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacoes assumidas, 
todas as condlcoes de habilttacao e quatificacao exigidas na licltacao: 

a) Executar os services, conforme exiqencia editalfcia e contratual; 

5.1- Sao obriqacoes do(a) CONTRATADO(A): 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO(A) CLAUSULA QUINTA 
CONTRATADO(A) 

CAUCAIA 
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4.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A), a vista das notas ficais e faturas 
correspondentes, devidamente atestadas pelo setor competente; 



PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Sampaio Pontes. N° 2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

CNPJ: 07.919.295,00Ql-43 

c) Suspensao Ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a 
Aominlstracao, pelo prazo de ate 2 (dois); 

b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontadas "ex-officio" do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu 
favor que mantenha junto ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICf PIO DE CAUCAIA 
- IMAC, independente de notificacao ou tnteroelacao judicial ou extrajudicial; 

b.2) Multa de 10% (dez per cento) sobre o valor contratado, pelo nae cumprimento de clausula 
ou condlcao prevista no contrato; 

b.1) Multa de 5% ( cinco per cento) sob re o valor contratado, em case de recusa da licitante 
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 ( cinco) dias uteis, contados da data da 
notificacao feita pela CONTRA T ANTE; 

b) Multa: 

a) Advertencia 

9.1- Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantida a prevla defesa, a 
Administracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes: 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

8.1.5- A resclsao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta as consequencias 
previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n2 8.666/93. 

8.1.4- Em case de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem 
que haja culpa do(a) CONTRATADO(A), sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

8.1.3- Arniqavel, per acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia 
da Adrninlstracao; 

8.1.2- Determinada per ate unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases enumerados nos 
incises I a XII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93; 

8.1- A rescisao contratual podera ser: 

CLAUSULA OITAVA- DA RESCISAO 

7 .1- Os recurses financeiros necessaries a este instrumento contratual sac oriundos de 
transferencias governamentais e do Tesouro Municipal. 

CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS 

CAUCAIA 
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natureza. No case de reajuste, este s6 podera ocorrer ap6s decorrido, no minimo, 12 (doze) 
meses da data da apresentacao das respectivas propostas. 



PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Sampaio Pontes. N° 2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

CNPJ· 07.919.295 0001-43 

02. _ 
Nome: 
CPF: 

01. -------------- Nome: 
CPF: 

TESTEMUNHAS: 

Nome do Contratado(a) 
CONTRATADO(A) 

Nome do Ordenador(a) de Despesas 
CONTRAT ANTE 

Caucaia/CE, _ de de 201 . 

E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurfdicos e 
legais efeitos. 

10.1- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, para conhecimento das 
questoes relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios 
administrativos. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

, de I• 

Pref eitura de . ~~?>c .... ~.\ 

' ""' f :s1 \~ 
CAUCAIA ~ &- s 

~ Rubric.i fb...., 
·"~ ~~- 

-.,~~::J at> ~) 
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a contratante promova a sua 
reabilitacao. 



PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rua Juaci Samparo Pontes, ,• 2595 - A - Cigana - Fone: (85) 99943-6822 

C:\PJ 07 919.295 000143 

• DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO-DOM 

PUBLICAR, para circular no dia 21/12/2018, nos seguintes veiculos de comunicacao: 

CHAMAMENTO PUBLICO N° 2018.12.20.005 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA - AVISO DE 
CHAMAMENTO PUBLICO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE 
CAUCAIA - IMAC, torna publico para conhecimento dos interessados, que no periodo de 
21 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019 (21/12/2018 a 31/12/2019), no 
horario de expediente ao publico, das 08:00 as 14:00 horas, estara realizando 
CHAMAMENTO PUBLICO, n° 2018.12.20.005, cujo objeto e CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA$ FiSICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC, o qual se encontra a 
disposicao de todos os interessados na Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, 
situada na Rua Francisco Sales, 127 - Centro - Caucaia/CE, a partir da data desta 
publlcacao, no horarlo de expediente ao publico. Caucaia/CE, 21 dezembro de 2018. 
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA - IMAC. 
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